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ZDARMA
Líšeň a evropské fondy
Evropsk· unie prost¯ednictvÌm struktur·lnÌch fond˘ a iniciativ vÏnuje vÌce neû t¯etinu svÈho rozpoËtu na snÌûenÌ rozdÌlu v rozvoji
jednotliv˝ch region˘ a nerovnostÌ v blahobytu obËan˘. MÏsto Brno a potaûmo mÏstsk·
Ë·st LÌöeÚ tÈto pomoci vyuûÌv·, neboù umoûÚuje zlepöovat kvalitu ûivota v bydliöti.
PrvnÌ projekt v LÌöni financovan˝ za pomoci evropsk˝ch fond˘ je moment·lnÏ realizov·n pod n·zvem ÑRegenerace ve¯ejnÈ zelenÏ a dosadba st·vajÌcÌ vegetace v jiûnÌ Ë·sti
sÌdliötÏ Brno-LÌöeÚì. Jedn· se o prostor tvo¯en˝ ulicemi Josefy FaimonovÈ, Nekleû a Trnkova. Tento projekt ¯eöÌ obnovu cca 4600 m2,
v jiûnÌ Ë·sti sÌdliötÏ LÌöeÚ. Kvalita zelenÏ v tÈto lokalitÏ je na velmi nÌzkÈ ˙rovni, st·vajÌcÌ
zeleÚ byla vys·zena nedostateËnÏ, v nÏkter˝ch
mÌstech chybÌ ˙plnÏ. Toto ˙zemÌ se navÌc vyznaËuje velk˝m zatÌûenÌm trasami silniËnÌ
dopravy.
V r·mci projektu jsou pl·nov·ny probÌrky
a pÏstebnÌ z·sahy do st·vajÌcÌch d¯evin , asanace nevhodn˝ch v˝sadeb a pleveln˝ch d¯evin. D·le je pl·nov·na dosadba strom˘ a ke¯˘,
v˝stavba mlatov˝ch cest a drobn˝ mobili·¯.
Celkov· cena projektu je 2 mil. KË., z toho dotace EU ËinÌ 1 377 336 KË. Zb˝vajÌcÌ Ë·st dopl·cÌ mÏsto Brno.
DalöÌ, velmi p¯Ìjemnou zpr·vou je, ûe se
poda¯ilo prosadit pro Zä NovolÌöeÚsk· hned
dva projekty, kterÈ jsou spolufinancov·ny
z fond˘ EU. Velmi v˝znamn˝ projekt ñ ZateplenÌ Zä NovolÌöensk· ñ bude spoËÌvat v realizov·nÌ opat¯enÌ sniûujÌcÌ energetickou n·roËnost objekt˘, a to zejmÈna zateplenÌ fas·dy
a kompletnÌ v˝mÏna okennÌch a dve¯nÌch v˝plnÌ. Celkov˝ v˝daj na projekt zateplenÌ ökoly
je cca 30 mil. KË. Pro zajÌmavost uv·dÌm roËnÌ
finanËnÌ ˙sporu za uöet¯enÈ energie (dle energetickÈho auditu) ñ 1 340 000 KË! Rekonstrukce bude zah·jena zaË·tkem Ëervence
2010.
Ve stejnou dobu, ve stejnÈ z·kladnÌ ökole
bude zah·jen projekt s n·zvem ÑSportovnÌ
centrum pro vöechny generaceì. Jedn· se
o projekt, kter˝ zkvalitnÌ a rozöÌ¯Ì ökolnÌ sportoviötÏ. PodmÌnkou udÏlenÌ dotace je, ûe spor-

toviötÏ budou p¯Ìstupn· öirokÈ ve¯ejnosti! RozpoËet projektu je cca 13. mil. KË.
M·me pod·ny dalöÌ û·dosti o dotace z fond˘
EU. Velmi slibnÏ vypadajÌ projekty ñ Regenerace Zä Masarova, Rekonstrukce Mä Poh·dka
(ul. Brat¯Ì PelÌök˘), Regenerace ÑRokleì, parkoviötÏ na ul. Josefy FaimonovÈ. Celkov· cena
vöech projekt˘ je cca 86 mil. KË. Vöechny jmenovanÈ projekty postoupily do uûöÌho v˝bÏru
v r·mci mÏsta Brna. Na z·kladÏ tÈto skuteËnosti,
a uû za¯azen˝ch projekt˘ k realizaci, mnÏ dovol-

te podÏkovat vöem tÏm, jejichû z·sluhou jsme
zÌskali nemalou finanËnÌ podporu, za jejich
dob¯e odvedenou pr·ci k prosazenÌ naöich projekt˘.
VedenÌ radnice si je vÏdomo, ûe moûnosti
dotacÌ z EU jsou ËasovÏ omezenÈ a neopakovatelnÈ, a proto i nad·le jsme p¯ipraveni okamûitÏ reagovat na kaûdou vyhl·öenou v˝zvu
poskytovatelem dotacÌ k pod·nÌ û·dosti o dotaci.
V·clav KoöuliË, mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň se bude konat 10. 6. 2010 v 17.00 hod. v sále líšeňské radnice.
LÍEÒSKÉ NOVINY

1

Zprávy z Radnice
84. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 21. 4. 2010
● souhlasÌ s umÌstÏnÌm stavby V˝bÏh pro psy
na p. p. Ë. 7494 v k. ˙. LÌöeÚ dle dokumentace
zpracovanÈ ing. Hanou Marö·lkovou.
● bere na vÏdomÌ ûe O⁄RV ⁄M» Brno-LÌöeÚ,
jako vÏcnÏ i mÌstnÏ p¯Ìsluön˝ stavebnÌ ˙¯ad zah·jil ˙zemnÌ ¯ÌzenÌ na umÌstÏnÌ stavby s n·zvem Z·stavba bytov˝ch dom˘ Hab¯Ì, BrnoLÌöeÚ, soubor staveb, jejichû umÌstÏnÌ je p¯i
ulici NovolÌöeÚsk· na pozemcÌch 5049/24
a 5049/96 v k. ˙. LÌöeÚ, û·dost pod·na z podnÏtu vlastnÌk˘ MUDr. Karel Belcredi a PhDr.
LudvÌk Belcredi, oba v ¯ÌzenÌ zastoupenÌ firmou Doming, a.s., D¯eva¯sk· 12, 602 00 Brno,
I»: 26496534, zast. Ing. Romanem M·tlem,
p¯edsedou p¯edstavenstva.
● povÏ¯uje Mgr. Ji¯Ìho Janiötina, starostu M»
Brno-LÌöeÚ v z·konem stanovenÈ lh˘tÏ, nejpozdÏji p¯i ve¯ejnÈm jedn·nÌ, uplatnÏnÌm n·mitek a p¯ipomÌnek v.z. Statut·rnÌho mÏsta
Brna a M» Brno-LÌöeÚ.
● schvaluje zad·nÌ podlimitnÌ ve¯ejnÈ zak·zky
na stavebnÌ pr·ce Rekonstrukce elektroinstalaËnÌch jader v panelov˝ch domech v BrnÏLÌöni, v souladu s ustanovenÌm ß 21 odst. 1
pÌsm. a) ZVZ v otev¯enÈm ¯ÌzenÌ a
ñ formul·¯ Ozn·menÌ o zak·zce, kter· tvo¯Ì
p¯Ìlohu tohoto z·pisu,
ñ zad·vacÌ dokumentaci, kter· tvo¯Ì p¯Ìloho
tohoto z·pisu.
OvÏ¯enÈ p¯Ìlohy jsou uloûeny na ˙tvaru tajemnÌka ⁄M».
● schvaluje termÌn pro pod·nÌ nabÌdek 18. 5.
2010 do 10.00 hod.,
● schvaluje termÌn pro otevÌr·nÌ nabÌdek 18. 5.
2010 (˙ter˝) od 13.00 hod.
● jmenuje komisi pro otevÌr·nÌ ob·lek: ing.
Moravec, CSc., ing. MenöÌk, Mgr. Janiötin,
n·hr. p. Fux, p. PavlÌk, p. KoöuliË, komisi pro
hodnocenÌ nabÌdek: ing. Moravec, CSc., ing.
MenöÌk, Mgr. Janiötin, p. KoöuliË, p. PavlÌk,
n·hradnÌci: p. Fux, Mgr. Sklen·k, ing. VÏrn˝,
ing. Svobodov·.
● povÏ¯uje vedoucÌ organizaËnÌho odboru

⁄M» Brno-LÌöeÚ jedn·nÌm za St. m. Brno,
M» Brno-LÌöeÚ u tÈto podlimitnÌ zak·zky,
podpisem formul·¯e Ozn·menÌ o zak·zce.
● ukl·d· vedoucÌ organizaËnÌho odboru ⁄M»
Brno-LÌöeÚ zajistit uve¯ejnÏnÌ Ozn·menÌ
v ISVZ, termÌn: bezodkladnÏ, zajistit dalöÌ n·leûitosti stanovenÈ ZVZ a prov·dÏcÌ vyhl·ökou o uve¯ejÚov·nÌ vyhl·öenÌ pro ˙Ëely ZVZ.
● ukl·d· redakËnÌ radÏ LÌöeÚsk˝ch novin neotiskovat v LÌöeÚsk˝ch novin·ch texty s politick˝m n·mÏtem a odpovÏdnÈmu redaktorovi
neotiskovat erotickou a politickou inzerci.
29. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 29. 4. 2010
● souhlasÌ s celoroËnÌm hospoda¯enÌm M»
Brno-LÌöeÚ za rok 2009, a to bez v˝hrad.
● schvaluje z·vÏreËn˝ ˙Ëet M» Brno-LÌöeÚ za
rok 2009 dle p¯Ìlohy se stavem celkov˝ch:
ñ p¯Ìjm˘ ................................. 159 763 248 KË
ñ v˝daj˘ ................................ 160 348 626 KË
ñ financov·nÌ ............................... 585 378 KË
ñ v˝sledky hospoda¯enÌ VH» ñ DOMY M»
Brno-LÌöeÚ dle str. 29ñ32 p¯Ìlohy.
● schvaluje pouûitÌ nezapojenÈ Ë·sti p¯ebytku
rozpoËtovÈho hospoda¯enÌ za rok 2009 ve v˝öi
3 980 035,94 KË a nezapojenÈ Ë·sti p¯Ìjm˘
z finanËnÌho vypo¯·d·nÌ za rok 2009 ve v˝öi
9 277 323,40 KË ke krytÌ v˝daj˘ rozpoËtu
roku 2010.
85. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 5. 5. 2010
● schvaluje ProvoznÌ ¯·d vÌce˙ËelovÈho s·lu
a zasedacÌ mÌstnosti v budovÏ radnice BrnoLÌöeÚ.
● ruöÌ ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na
sluûby SystÈmov· ˙prava a regenerace ve¯ejnÈ
zelenÏ s doplnÏnÌm vodnÌch prvk˘ a volnoËasov˝ch aktivit v urb·nnÌm celku Brno-LÌöeÚ ñ
urbanistick˝ parter ROKLE z d˘vodu, ûe
v pr˘bÏhu zad·vacÌho ¯ÌzenÌ se vyskytly d˘vody hodnÈ zvl·ötnÌho z¯etele, pro kterÈ nelze na
zadavateli poûadovat, aby v zad·vacÌm ¯ÌzenÌ
pokraËoval.

●

ukl·d· vedoucÌ ORG doruËit pÌsemnÈ ozn·menÌ o zruöenÌ zad·vacÌho ¯ÌzenÌ do 5 dn˘ ode
dne p¯ijetÌ rozhodnutÌ vöem uchazeË˘m s uvedenÌm d˘vodu.
● schvaluje V˝zvu na ve¯ejnou zak·zku malÈho
rozsahu na sluûby SystÈmov· ˙prava a regenerace ve¯ejnÈ zelenÏ s doplnÏnÌm vodnÌch prvk˘ a volnoËasov˝ch aktivit v urb·nnÌm celku
Brno-LÌöeÚ ñ urbanistick˝ parter ROKLE.
● schvaluje termÌn pro pod·nÌ nabÌdek 25. 5. do
10.00 hod. (˙ter˝), termÌn pro otevÌr·nÌ ob·lek
25. 5. 2010 (˙ter˝) od 14.00 hod., termÌn pro
hodnocenÌ nabÌdek 25. 5. 2010 od 14.15 hod.
● schvaluje komisi pro otevÌr·nÌ ob·lek ve sloûenÌ: ing. VÏrn˝, p. KoöuliË, Mgr. Janiötin, n·hradnÌci: ing. Svobodov·, p. PavlÌk, ing. Moravec, CSc., hodnotÌcÌ komisi: Mgr. Janiötin,
ing. VÏrn˝, p. PavlÌk, ing. Moravec, CSc.,
p. KoöuliË, n·hr. p. Vr·na, Mgr. Sklen·k, ing.
MenöÌk, ing. arch. Dubsk·, ing. Svobodov·.
● schvaluje seznam dodavatel˘, kte¯Ì budou vyzv·ni k p¯edloûenÌ nabÌdky.
● schvaluje dodatek Ë. 4 ke smlouvÏ o dÌlo na
rekonstrukci v˝tah˘ uzav¯enou dne 29. 12.
2008 s firmou ZITTA ñ v˝tahy s.r.o., V·ûany
nad Litavou 226, 684 01 Slavkov u Brna, I»:
269 080 174.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem dodatku.

Líšeňští občané
zavzpomínali na ukončení
druhé světové války
Dne 25. dubna 2010 p¯i p¯Ìleûitosti 65. v˝roËÌ osvobozenÌ mÏsta Brna byla na lÌöeÚskÈm
h¯bitovÏ uctÏna pam·tka bojovnÌk˘ z druhÈ
svÏtovÈ v·lky. ObËanÈ si p¯ipomnÏli hr˘zy
koncentraËnÌch t·bor˘ z doby nacistickÈ
okupace. VzpomnÏli na hrdinnÈ piloty, paraöutisty a ¯adovÈ voj·ky z·padnÌ i v˝chodnÌ
fronty. U pam·tnÌku padl˝ch hrdin˘ byly poloûeny kytice a vÏnce za ˙Ëasti p¯edstavitel˘
radnice M» a ve¯ejnosti.
Karel Fux

Spolky a sdružení
„Časovaná bota“ 2009 putuje do líšeňského Likusáku
Brno, 19. 4. 2010 ñ »asovanou botu, ocenÏnÌ kaûdoroËnÏ udÏlovanÈ »eskou asociacÌ
streetwork za nejvÏtöÌ p¯Ìnos v oboru nÌzkoprahov˝ch soci·lnÌch sluûeb, zÌskal v letoönÌm roce
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k. Za¯ÌzenÌ, realizovanÈ obËansk˝m sdruûenÌm RATOLEST
BRNO, o.s., zvÌtÏzilo v kategorii PracovnÌ t˝m
roku.
»esk· asociace streetwork kaûdoroËnÏ udÏluje ocenÏnÌ ve t¯ech kategoriÌch: pracovnÌ t˝m
roku, osobnost roku a cenu Spr·vnÌ rady za mimo¯·dn˝ p¯Ìnos. LetoönÌ osobnostÌ roku se stal
Robert Knebl, vedoucÌ klubu Nadosah, za mimo¯·dn˝ p¯Ìnos pak byl ocenÏn Jind¯ich Racek,
¯editel ËeskÈ asociace streetwork. Ceny vÌtÏz˘m
udÏlili patroni »asovanÈ boty ñ »esk· asociace
streetwork, o.s. (»AS) a Nadace Vodafone »R.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k zvÌtÏzil v konkurenci vÌce neû 190 nÌzkoprahov˝ch klub˘,
kterÈ v souËasnÈ dobÏ fungujÌ v »eskÈ republice.
Tyto kluby majÌ za cÌl nabÌzet dÏtem a ml·deûi
moûnost aktivnÏ vyuûÌt voln˝ Ëas a souËasnÏ
zmÌrnit rizika spojen· s dospÌv·nÌm.
NÌzkoprahov˝ klub Likus·k se star· o dÏti
a mladÈ lidi ve vÏku od 12 do 20 let, kte¯Ì jsou
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ohroûenÌ soci·lnÏ patologick˝mi jevy a ûijÌ, anebo se pohybujÌ na brnÏnsk˝ch sÌdliötÌch LÌöeÚ
a Vinohrady. V loÚskÈm roce se za¯ÌzenÌ zapojilo
do komunitnÌho pl·nov·nÌ mÏsta Brna, vypracovalo rovnÏû v »eskÈ republice naprosto ojedinÏlou koncepci poskytov·nÌ nÌzkoprahov˝ch
sluûeb a pr·ce s klienty. Dosaûen˝ch v˝sledk˘
a inovativnÌho p¯Ìstupu si povöimla i »esk· asociace streetwork, kter· na sv˝ch webov˝ch
str·nk·ch v souvislosti s udÏlenÌm »asovanÈ
boty uv·dÌ: ÑP¯ehled ËinnostÌ klubu za rok 2009
dokazuje vysokou profesionalitu za¯ÌzenÌ, vËetnÏ jeho manaûerskÈho vedenÌ. Sv˝m p¯Ìnosem
pro obor klub v˝znamnÏ p¯esahuje svÈ lok·lnÌ
p˘sobenÌ. Klub se zapojil i do komunitnÌho pl·nov·nÌ mÏsta. Za¯ÌzenÌ je tahounem nÌzkoprahov˝ch klub˘ v »R.ì Inga Kaökelyte, ¯editelka
Nadace Vodafone »R, k tomu dod·v·: ÑV Likus·ku se zasazujÌ o sdÌlenÌ zkuöenostÌ mezi jednotliv˝mi za¯ÌzenÌmi a pracovnÌky. V˝stupy svÈ
pr·ce pravidelnÏ prezentujÌ na oborovÈm port·lu
Streetwork.cz. Jako p¯Ìklad m˘ûe poslouûit pilotnÌ zpracov·nÌ TematickÈho modelu, kdy se
v kaûdÈm mÏsÌci zamÏ¯ili na jedno problÈmovÈ
tÈma, kterÈmu se s klienty vÏnovali. V˝sledky

pak prezentovali na oborovÈ Konferenci 2010
a na jiû zmÌnÏnÈm port·lu.ì
Klub Likus·k, v uplynul˝ch letech opakovanÏ ocenÏn˝ Ëestn˝m uzn·nÌm »eskÈ asociace
streetwork, sÌdlÌ na ulici Kotlanova 10 v BrnÏLÌöni. Jihomoravsk˝ kraj si klub vybral jako
hlavnÌho poskytovale nÌzkoprahov˝ch sluûeb
ve mÏstÏ BrnÏ a z jeho prost¯edk˘ je rovnÏû financov·n.
(VÌce informacÌ poskytne: Bc. Martin Holiö, vedoucÌ NÌzkoprahovÈho klubu Likus·k, Kotlanova 10, 628 00 Brno,
tel.: +420 731 237 809, e-mail: likusak@ratolest.cz,
www.ratolest.cz.)
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Spolky a sdružení

Červen – Měsíc myslivosti
SnÌh z les˘, polÌ a str·nÌ jiû zmizel, p¯Ìroda se osvobodila od mrazivÏ bÌlÈho p¯Ìkrovu a pomalu, ale jistÏ se p¯evlÈk·
do jarnÌho, ËerstvÈho a pestrobarevnÈho öatu. P¯estoûe jiû podle kalend·¯e by mÏlo b˝t zimÏ odzvonÏno, rozmary poËasÌ
st·le jeötÏ ned·vajÌ z·ruku, ûe jiû nastal prav˝ jarnÌ Ëas s v˝hledem p¯ÌjemnÈho p¯echodu do letnÌho obdobÌ. Co je vöak
kaûdoroËnÏ nezlomnÏ jistÈ ñ ta skuteËnost, ûe poslednÌm mÏsÌcem prvnÌho pololetÌ je mÏsÌc Ëerven, tradiËnÏ povaûovan˝
za mÏsÌc myslivosti a ûe nastala doba kdy se jiû tradiËnÏ, my lÌöeÚötÌ myslivci, dovolujeme p¯ipomenout nÏkolika ¯·dky.
ZmiÚovat rozs·hl˝ v˝Ëet d˘vod˘, proË pr·vÏ mÏsÌc Ëerven byl vyhl·öen mÏsÌcem myslivosti, je pro vnÌmavou obËanskou ve¯ejnost znalÈ z·kladnÌch z·konitostÌ ûivota p¯Ìrody noöenÌm
d¯ÌvÌ do lesa. Co vöak dozajista nenÌ vöem zn·mo, je urËitÏ podstata myslivosti. Co tedy vlastnÏ myslivost je? UËenÈ knihy uv·dÌ: ÑJe to
zvl·ötnÌ odvÏtvÌ lidskÈ Ëinnosti, kterÈ vzniklo
p¯ed nÏkolika sty lety a proölo sloûit˝m v˝vojem.ì PrvopoË·tky spoleËensky vnÌmanÈ a organizovanÈ myslivosti lze za¯adit do obdobÌ po roce 1573, kdy usnesenÌ »eskÈho snÏmu poprvÈ
obsahuje na¯ÌzenÌ o ochranÏ zvÏ¯e. TÌmto ediktem ofici·lnÏ vznik· myslivost postaven· na z·konn˝ch z·kladech. N·slednÏ mohlo b˝t zapoËato s ¯ÌzenÌm lovu p¯Ìsn˝mi legislativnÌmi pravidly, formov·nÌm mysliveckÈ etiky a vytv·¯enÌm mysliveckÈho apar·tu s podrobn˝mi smÏrnicemi pro Ëinnost. Do tÈto doby se prakticky
jednalo pouze o neregulovan˝ lov bez jak˝chkoliv ohled˘ na zvÏ¯ a prost¯edÌ. V souËasnÈ dobÏ,
v uz·konÏnÈ podobÏ je myslivost povaûov·na
za hospod·¯skou a kulturnÌ hodnotu, kter· je
odvÏtvÌm zemÏdÏlskÈ a lesnÌ Ëinnosti. Je to Ëinnost, jejÌmû z·mÏrem je chov, ochrana a lov zvÏ¯e v souladu s p¯irozen˝m biotopem.

Budky pro kaËeny.
Z podstaty samotnÈ myslivosti lze vyvodit,
ûe ËlovÏk, kter˝ chce provozovat myslivost, byù
i pouze jako z·jmovou Ëinnost, Ëi svÈho konÌËka, musÌ mÌt z·kladnÌ odbornÈ znalosti, musÌ
umÏt bezpeËnÏ zach·zet se zbranÌ a aby dost·l lite¯e platnÈho z·kona, musÌ ˙spÏönÏ sloûit zkouöky z myslivosti k zÌsk·nÌ loveckÈho lÌstku. Co
vöak p¯edch·zÌ ˙spÏönÈmu sloûenÌ zkouöek?
Kaûd˝ uchazeË musÌ absolvovat v p¯ÌpravnÈm
kurzu trvajÌcÌm jeden kalend·¯nÌ mÏsÌc stanoven˝ poËet vyuËovacÌch hodin odborn˝ch p¯edn·öek v jednotliv˝ch p¯edmÏtech z·klad˘ myslivosti. UËebnÌ l·tka z·klad˘ myslivosti si sv˝m
obsahem, öÌ¯Ì a n·roËnostÌ nezad· se studijnÌm
p¯edmÏtem na vysokÈ ökole, odpovÌd· semestr·lnÌmu studiu na Vä. Mysliveck· teorie je obsaûena celkem v sedmi skupin·ch p¯edmÏt˘
zahrnujÌcÌch nejen mysliveckÈ tradice, z·konod·rstvÌ, mysliveckou zoologii, pÈËi o zvÏ¯, mysliveckou kynologii, loveckÈ zbrojÌ¯stvÌ a st¯electvÌ, ale takÈ vrcholnou disciplinu ñ myslivec-
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ObdÏl·v·nÌ pole.
kÈ lovectvÌ. ⁄ËastÌ v kurzu vöak p¯Ìprava uchazeËe ke sloûenÌ zkouöek jeötÏ zdaleka nekonËÌ.
N·slednÏ v dÈlce jednoho roku je povinen absolvovat praxi v honitbÏ aktivnÌm zapojenÌm do
Ëinnosti u mysliveckÈ spoleËnosti Ëi sdruûenÌ
a teprve potom je umoûnÏna uchazeËi ˙Ëast na
z·vÏreËn˝ch mysliveck˝ch zkouök·ch. A kdo se
chce myslivosti plnÏ vÏnovat, Ëek· ho dalöÌ kurs
k zÌsk·nÌ zbrojnÌho pr˘kazu p¯ÌsluönÈ skupiny.
TÌmto v˝Ëtem chceme ilustrovat, ûe kaûdÈmu
novÈmu myslivci se dost·v· odpovÏdnÈ a d˘kladnÈ p¯Ìpravy a v˝chovy a cesta za mysliveck˝mi z·ûitky je delöÌ a sloûitÏjöÌ neû nap¯. zÌsk·nÌ ¯idiËskÈho pr˘kazu.
Ve vÏdomÌ nÏkter˝ch obËan˘ je vöak myslivost spojov·na pouze s p¯edstavou ËlovÏka v zelenÈm obleËenÌ nosÌcÌho puöku p¯es rameno
a bezhlavÏ ÑbouchajÌcÌhoì na vöe, co na poli
a v lese vybÏhne Ëi vyletÌ. Bohuûel tato jejich
p¯edstava je upevÚov·na i ötvavou kampanÌ vedenou medi·lnÌmi prost¯edky, kterÈ vyuûÌvajÌ jakoukoliv neöùastnou ud·lost nebo pochybenÌ
a s oblibou a razancÌ neopr·vnÏnÏ vztahujÌ veökerÈ negativnÌ p¯Ìpady na celou mysliveckou ve¯ejnost a myslivost v˘bec. P¯itom pr·vÏ v porovn·nÌ s dopravnÌmi nehodami a poËtem ¯idiË˘
a myslivc˘ jsou tyto ud·losti pouze statisticky
zanedbateln˝m zlomkem.
P¯ev·ûn· vÏtöina obËan˘ vöak jiû pochopila
pozitivnÌ v˝znam myslivosti i pro svÈ okolÌ
a v odpovÏdnÏ prov·dÏnÈ mysliveckÈ Ëinnosti
objektivnÏ spat¯uje kladn˝ p¯Ìnos pro volnÏ ûijÌcÌ zvÏ¯ tlumenou civilizaËnÌmi vlivy a jejÌ prost¯edÌ. Mnohostrann· pr·ce p¯edstavuje stovky
dobrovoln˝ch hodin obÏtovan˝ch myslivci z jejich osobnÌho volna, mimo jinÈ p¯i obdÏl·v·nÌ
polÌËek a pÏstov·nÌ krmn˝ch plodin pro zimnÌ
p¯ikrmov·nÌ zvÏ¯e, p¯i ˙klidu odpadk˘ a ûiveln˝ch skl·dek v p¯ÌrodÏ, p¯i ˙klidu lesa po tÏûbÏ
d¯eva, obnovÏ lesa, ochranÏ lesnÌch kultur n·tÏry
a budov·nÌm oplocenek, budov·nÌ p¯ikrmovacÌch a chovatelsk˝ch za¯ÌzenÌ, p¯i ekologickÈ
a mysliveckÈ v˝chovÏ ml·deûe a mnoha dalöÌch
aktivit·ch.
S myslivostÌ je nutnÏ a neoddÏlitelnÏ spjata
pot¯eba p¯ed·v·nÌ informacÌ obËanskÈ ve¯ejnosti
vstupujÌcÌ a pohybujÌcÌ se v p¯irozenÈm prost¯e-

dÌ v˝skytu zvÏ¯e, tzn. uznan˝ch honit·ch, p¯edevöÌm ve vztahu k ochranÏ zvÏ¯e ve vöech v˝vojov˝ch f·zÌch a naopak i v souvislosti s moûn˝m
v˝skytem agresivnÌch reakcÌ zvÏ¯e vyruöenÈ obzvl·ötÏ v dobÏ kladenÌ a n·slednÈho vodÏnÌ ml·Ôat. Je vöeobecnÏ zn·ma skuteËnost, ûe ËlovÏk
svojÌ ËinnostÌ a Ëasto i bezohledn˝m chov·nÌm
negativnÏ ovlivÚuje p¯irozenÈ prost¯edÌ nejen
myslivecky obhospoda¯ovanÈ zvÏ¯e, ale i ostatnÌm volnÏ ûijÌcÌm ûivoËich˘m a pozmÏÚuje tak
jejich p¯irozenÈ chov·nÌ. D˘sledkem jsou nep¯edpokl·datelnÈ obrannÈ reakce zvÏ¯e v podobÏ mnoha zn·m˝ch p¯Ìpad˘ napadenÌ ËlovÏka
vodÌcÌ Ëernou zvÏ¯Ì s ml·Ôaty, mÈnÏ zn·m˝ch
p¯Ìpad˘ agresivnÌho chov·nÌ samiËÌch jedinc˘
jezevce lesnÌho, Ëi liöky obecnÈ a v ojedinÏl˝ch
p¯Ìpadech napadenÌ ËlovÏka samËÌ srnËÌ zvÏ¯Ì
chr·nÌcÌ si v dobÏ ¯Ìje svÈ teritorium.

⁄klid skl·dek.
V souvislosti s v˝öe uveden˝mi fakty chceme i my, lÌöeÚötÌ myslivci touto formou upozornit na moûn· nebezpeËÌ p¯i n·vötÏvÏ a pohybu
p¯Ìrodou v bezprost¯ednÌm okolÌ LÌönÏ, p¯edevöÌm v lesnÌch porostech v lokalit·ch Damborka,
Hab¯Ì, Anakleta, äaneËek, Hornek a Hor·kovsk˝
les, ve kter˝ch jsou obezn·ny nezpochybnitelnÈ
pobytovÈ znaky v˝öe uvedenÈ zvÏ¯e. N·vötÏvnÌk˘m les˘ v doprovodu sv˝ch psÌch mil·Ëk˘ nedoporuËujeme v souvislosti se zn·mou zv˝öenou vnÌmavostÌ ËernÈ zvÏ¯e na psy, pouötÏt je
na Ñvolnoì, neboù se mohou st·t terËem ˙toku
zvÏ¯e a p¯ÌpadnÏ i d˘vodem k napadenÌ jejich
doprovodu. V neposlednÌ ¯adÏ û·d·me vöechny
n·vötÏvnÌky lesa i polnÌch Ë·stÌ honiteb o ohleduplnÈ chov·nÌ z d˘vodu zachovat zvÏ¯i a ostatnÌm ûivoËich˘m maxim·lnÌ mÌru klidu v jarnÌ,
nejzranitelnÏjöÌ dobÏ kladenÌ a vyv·dÏnÌ ml·Ôat.
Vöem spoluobËan˘m p¯ejeme p¯ÌjemnÈ
a bezproblÈmovÈ zÌsk·nÌ pobytov˝ch z·ûitk˘
v kr·snÈ lÌöeÚskÈ okolnÌ p¯ÌrodÏ, prostÈ nep¯Ìjemn˝ch z·ûitk˘ p¯i p¯ÌpadnÈm setk·nÌ se z·stupci ûivoËiönÈ ¯Ìöe. Pamatujme, ûe p¯Ìroda tu
byla d·vno p¯ed n·mi a my jsme pouze jejÌmi
pokorn˝mi n·vötÏvnÌky.
Za Ëleny MysliveckÈ spoleËnosti
ÑSTAR… Z¡MKYì LÌöeÚ,
Ing. Miroslav Dr·bek
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● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.

Lékárna na poliklinice Horníkova informuje:

● Aû 5000 KË mÏsÌËnÏ NAVÕC za reklamu na Vaöem AUTÃ, plotÏ,
DOMÃ Ëi pozemku. Volejte (po-p·, 7-19), tel.: 530 509 001.

Akce v průběhu června:

● Rychl· p˘jËka, 5ñ10 000 KË, Brno a okolÌ. Tel.: 608 282 608.
● KoupÌm stavebnÌ pozemek v LÌöni na v˝stavbu RD (400ñ800 m2).
SpÏch·! Tel.: 777 026 994.
● VymÏnÌm OB 3+1 v LÌöni za 2 menöÌ, nejlÈpe takÈ OB (jeden m˘ûe
b˝t i DB), moûno i s doplatkem. janka.hrdlickova@seznam.cz.
● KoupÌm byt OV 2ñ3+1 s balkÛnem v LÌöni, SlatinÏ, Juli·novÏ,
panel, tel. 602 521 766.
● REALITY pro LÌöeÚ, prod·me, pronajmeme byt, d˘m Ëi zahradu.
Dod·me z·jemce a vöe za V·s vy¯ÌdÌme vË. danÌ a p¯episu energiÌ.
100 % sluûby a sluönÈ chov·nÌ naleznete v RK Faltys&Partner.
Tel.: 777 017 456.

Jsme členem skupiny „MOJE LÉKÁRNA“

Snížili jsme pro Vás ceny 200 přípravků!!
Navštivte nás a přesvědčte se sami.
15. 6. Akce EUCERIN – výhodný nákup s dárkem

Akce HIPP 1+1 zdarma
Inzuliny – trvale bez doplatku!
„Lékárna pod Klajdovkou“, Horníkova 34, Brno
Tel.: 544 210 118, e-mail: info@lekhornik.cz, www.lekhornik.cz

Otevírací doba: po–pá 7.00–18.00 hod.

● MALÕÿSK… PR¡CE ñ LEVNÃ, mobil: 604 142 037.
● MW ñ TAéN¡ ZAÿÕZENÕ ñ specialista na taûn· za¯ÌzenÌ a mechanickÈ zabezpeËenÌ vozidel (z·mky ¯adÌcÌ p·ky).
Prodej, mont·ûe ñ prodlouûen· z·ruka, p¯ÌznivÈ ceny.
Bratislavsk· 35, tel.: 545 246 454, 606 717 534.
● MONT¡éE SEDL¡K, montujeme z·rubnÏ, dve¯e i do kovov˝ch
z·rubnÌ bez demont·ûe, Sapeli, Solodoor, Masonite, d¯evÏnÈ
obklady. Tel.: 724 174 788.
● ODZNAKY, MEDAILE A VYZNAMEN¡NÕ RŸZN…, SOU»ASN…
I STAR…, NAäE I CIZÕ KOUPÕM, telefon 777 074 592.
● MYSLIVECK… A LOVECK… POTÿEBY A PÿÕSLUäENSTVÕ PRO
PRAXI I DO SBÕRKY KOUPÕM, telefon 605 745 922
● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy TV, videÌ, CD a DVD p¯ehr·vaË˘,
p¯echod na digit·l... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● KADEÿNICTVÕ (d·mskÈ, p·nskÈ, dÏtskÈ) MÌöa Such·, Belcrediho 2, tel.: 602 526 346 (na objedn·vku).
● Doktorka s hotov. koupÌ BYT Ëi RD do 4 mil. Tel. 733 296 125.
● Prod·m zahradu ve starÈ LÌöni. Rozloha 400 m2. Podsklepen·
chatka, elekt¯ina, voda. Cena 270 tis. (k jedn·nÌ). Tel.: 777 175 070.
● Pronajmu neudrûovanou zahradu (zahr·dk·¯sk· kolonie Lepiny)
smÏr PodolÌ, chatka, el., voda ñ dlouhodobÏ. Tel.: 732 212 472.
● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, tel.: 608 415 884, kkremel@nbox.cz.
● KnihkupectvÌ Ryöav˝ äimon si V·m dovoluje nabÌdnout knihy
za vysvÏdËenÌ, literaturu na dovolenou a odpoËinkovou Ëetbu
na pr·zdniny. TÏöÌme se na V·s na T·borskÈ 30, otev¯eno dennÏ
13-17 hod., tel. 530 315 454.

ENGLISH CAMP – NAUČTE SE ANGLICKY!
4.–10. 7. 2010
Zámeček Hodonín (Českomoravská vrchovina)
Kdo? Kdokoliv od 18 let, rodiny s dětmi.
Vyučující? Rodilí mluvčí z USA.
Za kolik? Dospělí 2600 Kč, děti 1720 Kč
(ubytování + plná penze + výuka).
Program? Rekreace s dopolední intenzivní výukou angličtiny
(dle úrovně znalostí), možnost komunikace v angličtině
i mimo výuku, sport, hry, večerní programy s křesťanskou
tématikou v angličtině s překladem.
Přihlášky zasílejte:
Křesťanský sbor Brno-Líšeň, Molákova 8, 628 00 Brno
e-mail: jan.viki@seznam.cz (Ing. Jan Viktorin)
tel: 608 888 656 (Aleš Bartošek)

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

➡➡➡➡

Studio Orange, zámek Belcredi, Pohankova 8, Líšeň
lakování, P-shine, masáže lýtek, kosmetické úpravy, obočí, řasy
Objednávky: slečna Michaela (Po–Pá 8–17)

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov·
a roËnÌkov·. Lahvov· vÌna roËnÌkov· s p¯Ìvlastkem od 80 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

Kadeřnictví MIA, Bzenecká 10, Vinohrady
veškeré kadeřnicské služby

AKCE: SLEVA 100 Kč při přeložení tohoto inzerátu
Petra – 739 395 662

Šárka – 732 643 126

St ar ožitnosti

Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže,
zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: nábytek • obrazy • rámy • kapesní a náramkové hodinky
do r. v. 1970 • šperky • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky
• pudřenky • svícny • lustry • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia
• gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla
• betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci • hudební nástroje
• plakáty • knihy • pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti.
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz

NOVÉ KVĚTINÁŘSTVÍ
VAZÁRNA kytic a věnců
Nabízíme květiny hrnkové, řezané.
Vazba svatební, smuteční, k různým příležitostem
i z netradičních materiálů.
Informujte se na zajímavé ceny smutečních věnců,
s dopravou k obřadu.
Otevřeno
Po 14–17:30, Út–Pá 8–10, 14–17:30, So 8–11

Zuzana Slabá, Střelnice 16, Stará Líšeň
Tel.: 723 493 615

otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů 776 666 132
• solárium
• kosmetika ............................. 723 077 674
• modeláž nehtů...................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny .... 604 280 066
• pedikúra ...............................608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů

Vážení přátelé a obyvatelé Líšně
jsme společnost provozující Líšeňské Centrum Obchodu a Služeb na ulici
Masarova a rádi bychom vás touto cestou pravidelně informovali o akcích
v našich prodejnách a provozovnách.

LÍŠEŇSKÉ CENTRUM
OBCHODU A SLUŽEB
Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

drogerie
Air Wick freshmatic
výběr ze 4 vůní za

129,90 Kč/ks

Děkujeme Vám za Vaši účast při pálení čarodějnic v pátek 30. 4. 2010.
Akce se zúčastnilo na 300 lidí. Více fotografií najdete na www.lcos.cz.

textil U Aničky

masna

Při nákupu nad 500 Kč sluneční brýle dle
vlastního výběru ZDARMA!

Vepřová kýta

Vepřová krkovice
bez kosti

92 Kč/kg 109 Kč/kg
Doba trvání všech akčních cen je od 1. do 30. 6. 2010

Odkaz na náš e-shop najdete na
webových stránkách

www.lcos.cz

Spolky a sdružení

Školství

Rodinné centrum
Klub Pastelka

Všichni jednou
zestárneme...

SZŠ EA Brno se zúčastnila projektu Mládež v akci

KLUB PASTELKA o.s.,
n·m. Karla IV. 4,
Brno-LÌöeÚ, 628 00, tel.: 725 816 804
www: http://www.pastelka.net
e-mail: klub.pastelka@email.cz, info@pastelka.net

St·¯Ì nenÌ nemoc, ale obvykle se stoupajÌcÌm vÏkem nemoci p¯ich·zejÌ. Mnohdy je to
i kombinace vÌce nemocÌ, kterÈ n·m pak znemoûnÌ ûÌt stejnÏ, jako kdyû jsme byli zdravÌ. Nemoci mohou omezit i naöe schopnosti postarat
se o sebe a svou dom·cnost. A n·sleduje rozhodov·nÌ ñ co d·l? Co kdyû chceme z˘stat doma
a p¯ÌbuznÌ se postarat nemohou? Pomoc okolÌ
je nezbytn·.
Poskytov·nÌm peËovatelskÈ sluûby senior˘m a handicapovan˝m obËan˘m chceme dos·hnout p¯edevöÌm odd·lenÌ ˙stavnÌch pobyt˘
a umoûnit sv˝m klient˘m klidn˝, d˘stojn˝ a co
nejp¯ÌjemnÏjöÌ ûivot v kruhu jejich rodiny, p¯·tel, zn·m˝ch, Ëasto v domÏ, kde proûili cel˝ ûivot a kter˝ nechtÏjÌ opustit.
Od zah·jenÌ Ëinnosti v roce 2008 jsme sluûbu poskytli celkem 31 lÌöeÚsk˝m obËan˘m. D·le
p˘sobÌme v mÏstsk˝ch Ë·stech éidenice a Slatina. NejËastÏji vyuûÌvanÈ ˙kony jsou ˙klid, n·kup a pomoc p¯i pod·v·nÌ stravy nebo pomoc p¯i
osobnÌ hygienÏ.
V b¯eznu 2010 jsme ˙spÏönÏ proöli inspekcÌ
kvality. KromÏ peËovatelskÈ sluûby provozujeme takÈ RukodÏlnou ¯emeslnou dÌlnu. Naöe v˝robky m˘ûete vidÏt kaûdÈ ˙ter˝ a p·tek od 10.00
do 15.00 hodin na poliklinice HornÌkova (v suterÈnu naproti kav·rnÏ).

Ve dnech 19.ñ26. 3. 2010 navötÌvila öestadvacetiËlenn· skupina student˘ a pedagog˘
SZä EA äim·Ëkova republiku Bosna a Hercegovina. älo o projekt v r·mci programu EU
Ml·deû v akci, kter˝ podporuje neform·lnÌ
vzdÏl·v·nÌ mlad˝ch lidÌ a chce p¯ispÏt k lepöÌmu
porozumÏnÌ kulturnÌ rozmanitosti Evropy.
OdjÌûdÏli jsme na Balk·n s mnoha ot·zkami: Jak˝ je ûivot v zemi s p¯evahou muslimskÈho
obyvatelstva? Jak se vyrovn·vajÌ s poz˘statky
zniËujÌcÌ v·lky, kter· skonËila teprve p¯ed patn·cti lety? Jak· je St¯ednÌ zdravotnick· ökola
v Sarajevu, kter· se stala naöÌm partnerem v projektu?

P¯ÌmÏstsk˝ t·bor se kon· od 19. 7. do 13. 8.,
P· od 6.30 do 16.30 hod. Pro dÏti od 3 do 6 let
ve spolupr·ci se Zä Holzova a ⁄M» Brno-LÌöeÚ.
Cena 900,ñ KË/dÌtÏ/t˝den s obÏdem, 2◊ svaËina,
pitn˝ reûim, motivaËnÌ hry, soutÏûe, tematickÈ
t˝dny, pobyt v p¯ÌrodÏ, zkuöenÈ lektorky, ˙razovÈ pojiötÏnÌ!
P¯ÌmÏstsk˝ t·bor pro dÏti 1ñ4 roky s rodiËi
9. 8.ñ13. 8. 2010, 9.00ñ12.00 hod. PÿÕBÃHY PAN¡»KA HADR¡»KA A PANENKY
MADLENKY aneb Co se vöechno semele,
kdyû jdou hraËky do svÏta.
Cena t˝den: 500,ñ KË, den: 100,ñ KË.
Pozor! Pr·zdninov· fotosoutÏû ÑSVÃT
O»IMA NAäICH DÃTÕì. SoutÏû pro dÏti
od 0 do 6 let. P˘jËete vaöim dÏtem na chvÌli foù·k, vysvÏtlete jim, kde je spouöù a vöe ostatnÌ
nechte na nich... Moûno p¯ihl·sit dvÏ fotografie
v tiötÏnÈ podobÏ na form·tu nez·leûÌ. VyhodnocenÌ soutÏûe probÏhne po pr·zdnin·ch v Pastelce.

Centrum pro rodinu ANIM¡»EK o.s.
Masarova 11, Brno-LÌöeÚ, 628 00,

tel.: 733 383 831, www.animacek.cz
PavlÌna Navr·tilov·, 733 383 831
pavca@animacek.cz
Mgr. Petra Vlkov·, 736 649 810
petra@animacek.cz
RodiË˘m a jejich dÏtem poskytujeme aktivnÌ a smysluplnÈ vyuûitÌ volnÈho Ëasu. NaöÌm cÌlem je vytvo¯it bezpeËnÈ, pohodlnÈ a p¯ÌjemnÈ
mÌsto pro setk·v·nÌ dÏtÌ, rodiË˘ a ostatnÌch Ëlen˘
rodiny. Naöe programy smÏ¯ujÌ ke zdravÈmu ûivotnÌmu stylu plnÈmu pohybu, radosti, tvo¯ivosti a komunikace. ZamÏ¯ujeme se na vöestrann˝
rozvoj dÏtÌ.
V dopolednÌch hodin·ch nabÌzÌme pravidelnÈ i jednor·zovÈ hlÌd·nÌ dÏtÌ s programem (cviËenÌ, tvo¯enÌ, b·sniËky, hry atd.). V menöÌch skupink·ch cviËÌme s dÏtmi jiû od 1 roku.
V odpolednÌch hodin·ch se vÏnujeme tvo¯ivÈ Ëinnosti, kter· je zamÏ¯en· na vnÌm·nÌ tradic
a sv·tk˘ pomocÌ obr·zk˘ a kreativnÌch v˝tvor˘.
V podveËer d·v·me prostor relaxaci a cviËenÌ dospÏl˝ch, v souËasnosti probÌh· cviËenÌ na
velk˝ch mÌËÌch kaûdÈ pondÏlÌ 18.00ñ19.00 hod.
a 19.00ñ20.00 hod.
Spolupracujeme s mate¯sk˝mi ökolami
v LÌöni (Synkova, Hochmanova, Michalova, Puch˝¯ova), pro kterÈ organizujeme plav·nÌ dÏtÌ
p¯edökolnÌho vÏku.
Novinka! Vyuûijte otev¯en˝ch dve¯Ì v Ëervnu:
■ pondÏlÌ a st¯edu 8.30ñ12.30 hod. v programu
HLÕD¡NÕ DÃTÕ a rezervujte si mÌsto od z·¯Ì,
■ pondÏlnÌ CVI»ENÕ od 19.00 hod. s uk·zkou
novÈho programu, kter˝ bude probÌhat od z·¯Ì,
■ Ëtvrtek 10.00ñ12.00 hod. CVI»ENÕ S DÃTMI
(r˘znÈ vÏkovÈ skupinky),
■ od z·¯Ì pl·nujeme V›UKU ANGLI»TINY
metodou Helen Doron Early English.
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Dana »·belkov·,
p¯edsedkynÏ ÑBrigancia, o.s.ì
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Zápis do MŠ, Brno,
Bratří Pelíšků 7
Z·pis dÏtÌ do novÏ z¯ÌzenÈ
mate¯skÈ ökoly probÏhne
od 7. 6. do 11. 6. 2010.
P¯ihl·öku do Mä si mohou rodiËe
osobnÏ vyzvednout
v kancel·¯i ökoly.
Celkov· kapacita novÏ z¯ÌzenÈ Mä
je 37 dÏtÌ, kterÈ se budou vzdÏl·vat
ve 3 t¯Ìd·ch, z nichû dvÏ budou
zamÏ¯eny na logopedii.
V bÏûnÈ t¯ÌdÏ bude umÌstÏno 17 dÏtÌ,
v logopedick˝ch t¯Ìd·ch bude
po deseti dÏtech.

BliûöÌ informace:
tel.: 544 211 481,
mobil: 602 251 496.
e-mail: sps.bpelisku@bm.orgman.cz
web: www.msbpel.wz.cz
ÿeditelka ökoly
Mgr. Nina MenËÌkov·,
mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ
V·clav KoöuliË

Pestr˝ program a rozmanitÈ z·ûitky p¯edËily
naöe oËek·v·nÌ. HlavnÌ mÏsto Sarajevo, kde
jsme cel˝ t˝den bydleli, je n·zornou uk·zkou
propojenÌ kultur a n·boûenstvÌ. V blÌzkosti katolickÈ katedr·ly najdete pravoslavn˝ kostel,
opod·l ûidovskou synagogu a vöemu dominujÌ
ËetnÈ meöity, odkud muezzin pravidelnÏ svol·v·
k modlitbÏ. Nas·li jsme atmosfÈru mÌstnÌ trûnice, prohlÈdli si nejzn·mÏjöÌ muzea i isl·msk˝
h¯bitov. ZajÌmavÈ byly v˝lety do poutnÌho mÌsta
Medugorje a starobylÈho Mostaru, kde jsme
navötÌvili vyhl·öenou meöitu, tureck˝ d˘m
a znovu obnoven˝ unik·tnÌ most. Po cestÏ jsme
obdivovali divokou p¯Ìrodu Balk·nu, jeû se pr·vÏ probouzela do jara.
D˘leûitou souË·stÌ naöeho programu byla
n·vötÏva St¯ednÌ zdravotnickÈ ökoly v Sarajevu,
kde jsme mj. prezentovali Brno i aktivity naöÌ
ökoly. Ohlas mÏla rovnÏû uk·zka tanc˘ v moravsk˝ch krojÌch. PanÌ ¯editelka mÏla moûnost
p¯edstavit projekt i naöi ökolu v p¯ÌmÈm vysÌl·nÌ
sarajevskÈ televize. Naöe studenty velmi zaujala
n·vötÏva urgentnÌho p¯Ìjmu ve st·tnÌ nemocnici
i v klinickÈm centru a p¯edevöÌm beseda s doktorem Raibem SalihefendiËem o v·leËnÈ chirurgii
i jeho osobnÌch zkuöenostech lÈka¯e v dobÏ blok·dy Sarajeva.
Se stopami ned·vnÈ v·lky jsme se setk·vali
na kaûdÈm kroku ñ s ruinami vyp·len˝ch dom˘
podÈl silnice, s pr·zdnou budovou slavnÈ sarajevskÈ knihovny, ve kterÈ bylo bÏhem v·lky zniËeno 90 % kniûnÌho fondu, s pam·tnÌkem dÏtsk˝ch obÏtÌ ost¯elov·nÌ. Nejp˘sobivÏjöÌm z·ûitkem byla n·vötÏva mÏsta Srebrenica, kde bylo
v roce 1995 zmasakrov·no vÌce neû 8000 bezbrann˝ch bosensk˝ch muslim˘. Kolik bolesti
a bezmoci skr˝v· toto mÌsto! Tam si mnozÌ z n·s
uvÏdomili, co je v ûivotÏ opravdu d˘leûitÈ.
KaûdodennÌ kontakt se studenty i uËiteli
partnerskÈ ökoly, jejich p¯·telskost a vst¯Ìcnost,
n·m pom·haly skl·dat mozaiku pozn·nÌ, padaly komunikaËnÌ bariÈry, vznikala nov· p¯·telstvÌ. Naöe cesta do Bosny a Hercegoviny byla
skuteËnÏ p¯Ìnosn· a obohacujÌcÌ. R·di bychom
takÈ do budoucna p¯ivÌtali u n·s naöe novÈ p¯·tele z tÈto kr·snÈ a tÏûce zkouöenÈ zemÏ.
⁄ËastnÌci projektu Sarajevo 2010
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Čarodějnické reje na ZŠ Holzova

Setkání na Horníkově

Tak jaro uû je koneËnÏ tady! P¯Ìroda se zelen· a opojnÏ vonÌ, kvete roztodivnÈ bejlÌ... a na
p¯elomu dubna a kvÏtna p¯ich·zÌ i z·hadn· filipojakubsk· noc, kdy temnÈ sÌly zÌsk·vajÌ p¯evahu nad silami dobra, a lidÈ proto musÌ b˝t obzvl·ötÏ obez¯etnÌ, aby nebyli oËarov·ni, nepodlehli l·k·nÌ tajemn˝ch sil a uchr·nili se pro
nadch·zejÌcÌ m·jov˝ l·sky Ëas.
A protoûe opravdu nenÌ z·hodno nic podcenit, probÌhaly p¯Ìpravy na tajupln˝ t¯ic·t˝ dubnov˝ veËer na budovÏ Pohankova jiû den p¯edem, 29. dubna. Ve ökole se to jen hemûilo mal˝mi i velk˝mi ËarodÏjnicemi a ËernoknÏûnÌky,
kte¯Ì, byù vypadali opravdu straöidelnÏ a hrozivÏ,
byli sluûebnÌky hodn˝mi a laskav˝mi, p¯ipraven˝mi lidem nikoliv ökodit, ale lÈËit je a pom·hat
jim.
SlavnostnÌ shrom·ûdÏnÌ mal˝ch ËarodÏj˘
bylo zah·jeno p¯Ìpravou tajemnÈho, magickÈho
n·poje ochucenÈho o vöechny typickÈ ËarodÏjnickÈ p¯Ìsady, pavouky poËÌnaje a pampeliökami
konËe. PotÈ na malÈ ökol·Ëky Ëekala ¯ada ˙kol˘,
kterÈ museli splnit, aby zÌskali v˝uËnÌ list mal˝ch ËarodÏj˘. PostupnÏ proch·zeli deset stanoviöù, kde pro nÏ mÏli staröÌ ËarodÏjovÈ a ËarodÏjky z II. stupnÏ (t¯Ìda VIII. B) p¯ipraveny ˙koly,
v nichû museli malÌ adepti ËarodÏjnickÈho uËenÌ
osvÏdËit nejen mrötnost a obratnost, ale i bystr˝
˙sudek: sk·kali v pytlÌch, dokazovali svou zruËnost p¯en·öenÌm malÈho mÌËku na ping-pongovÈ

Z·kladnÌ ökola na HornÌkovÏ v brnÏnskÈ
LÌöni pravidelnÏ poskytuje svÈ prostory i s GaleriÌ H·dy k setk·nÌm Klubu parkinsonik˘, lidÌ
kte¯Ì onemocnÏli nevylÈËitelnou Parkinsonovou chorobou.

Úspěchy mladých
cyklistů ze ZŠ Holzova
é·ci naöÌ ökoly se z˙Ëastnili dne 5. kvÏtna
2010 celomÏstskÈho kola DopravnÌ soutÏûe
mlad˝ch cyklist˘. V˝bornÏ zvl·dli jÌzdu zruËnosti, jÌzdu podle pravidel silniËnÌho provozu,
ot·zky ze zdravovÏdy a test z pravidel silniËnÌho
provozu. A jejich obratnost, zruËnost i znalosti
byly po z·sluze ocenÏny, neb se jim poda¯ilo
vystoupit na stupnÏ vÌtÏz˘.

p·lce, pozn·vali r˘znÈ byliny... Po ukonËenÌ
zkouöek byli û·Ëci p¯ipuötÏni ke slavnostnÌm radov·nk·m na ökolnÌ zahradÏ.
Zde st·la vysok· hranice, jejÌû vrcholek byl
zdoben maketou zlÈ ËarodÏjnice, p¯edstavitelky
temnÈ magie. A tak po ukonËenÌ vöech zkouöek
a test˘ vzpl·l na ökolnÌ zahradÏ velik˝ oheÚ
a spolu s nÌm i zl· ËarodÏjka. Kolem nÏj poletovali malÌ ËarodÏjnÌËci a oËi jim jen z·¯ily.

DÏti proûily nezapomenutelnÈ dopoledne,
bavily se, soutÏûily a souËasnÏ se mnohÈmu nauËily a v mnohÈm procviËily. Je t¯eba proto podÏkovat vyuËujÌcÌm na budovÏ Pohankova a jejich pomocnÌk˘m z II. stupnÏ, t¯ÌdÏ VIII. B,
ûe nelitovali n·mahy s p¯Ìpravou ÑDne ËarodÏjnicì spojenÈ a proz·¯ili dÏtem jarnÌ dubnov˝
den.
Mgr. Martina TrËkov·

Školní jídelna

VÌc jak pades·tka Ëlen˘ klubu a jejich host˘
z »eskÈ republiky i zahraniËÌ se setkala v sobotu
17. dubna v 15 hodin, aby si jiû po dvan·ctÈ p¯ipomnÏli SvÏtov˝ den parkinsonik˘ na pam·tku
diagnostika tÈto choroby, britskÈho lÈka¯e chirurga a lÈk·rnÌka Jamese Parkinsona, kter˝ jejÌ
projevy popsal v roce 1817. HostÈ si minutou ticha p¯ipomnÏli obÏti leteckÈ katastrofy polskÈho
prezidentskÈho speci·lu, v ofici·lnÌ Ë·sti programu pak p¯edsedkynÏ klubu Eva Vernerov· p¯ivÌtala mezi jin˝mi p¯edsedkyni SpoloËnosti Parkinson Slovensko Zuzanu Mich·lkovou, z jejichû ˙st zaznÏly i vlastnÌ veröe, program setk·nÌ
pak p¯ÌjemnÏ doplnilo vystoupenÌ folklÛrnÌho
souboru M·jÌËek z LÌönÏ. O pohodovÈ odpoledne a jeho program peËovali pracovnÌci ökoly
a p¯·telÈ klubu.

Brno, Masarova 11
informuje obËany LÌönÏ
a blÌzkÈho okolÌ
o provozu ökolnÌ jÌdelny
Masarova 11 v dobÏ
hlavnÌch letnÌch pr·zdnin.
Provoz bude n·sledujÌcÌ:

1. 7.ñ16. 7. 2010
a 16. 8. ñ 31. 8. 2010.
Pokud budete mÌt z·jem
odebÌrat od n·s obÏdy ve v˝öe
uveden˝ch termÌnech kontaktujte
n·s na tel. Ë.
Druûstvo naöich mlad˝ch cyklist˘ ve sloûenÌ: Blanka Rubanov· (5. A), Renata Prokeöov·
(6. A), Frantiöek K¯iv·nek (5. B) a David Geröl
(5. B). se v kategorii mladöÌch û·k˘ umÌstilo
na 1. mÌstÏ v BrnÏ a postupuje do krajskÈho kola
v MikulovÏ.
V soutÏûi jednotlivc˘ vybojoval Tom·ö
Dost·l (8. A) v kategorii staröÌch û·k˘ 2. mÌsto
v BrnÏ. Blanka Rubanov· (5. A) pak takÈ v kategorii jednotlivc˘, avöak mezi mladöÌmi û·ky, zÌskala 3. mÌsto v BrnÏ.
Vöem mlad˝m cyklist˘m blahop¯ejeme
a p¯ejeme mnoho dalöÌch sportovnÌch ˙spÏch˘!

544 210 139, 606 900 138
a 602 535 833

Setk·nÌ potvrdilo, ûe v souËasnosti obËansk· sdruûenÌ a nadaËnÌ organizace mohou zp¯ÌjemÚovat svou ËinnostÌ ûivot lidem nemocn˝m
a handicapovan˝m. PosezenÌ p¯·tel, kte¯Ì sdÌlejÌ nejen spoleËn˝ osud nemocn˝ch vyznÏlo neform·lnÏ a srdeËnÏ. Pro z˙ËastnÏnÈ hosty bylo
z·ûitkem dojemn˝m a takÈ n·mÏtem k zamyölenÌ nad hodnotami zdravÌ.
(rez)

nebo e-mailem

sjmasar@volny.cz.
JÌdelnÌËek naleznete
na webovÈ str·nce:

www.jidelna-masarova.cz.
P¯ejeme dobrou chuù!

PaedDr. Danka KrejËov·

LÍEÒSKÉ NOVINY
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Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se

Chyst· se v Ëervnu

David V·vra h·zel Ëokol·dky

ORATOÿ

MyslÌte si, ûe p¯edn·öka o duchovnÌ architektu¯e musÌ b˝t nuda k ukous·nÌ? JistÏ, ûe nemusÌ! Obzvl·ötÏ, pokud o duchovnÌm p¯esahu
v lidskÈ tvorbÏ hovo¯Ì v˝znamn˝ Ëesk˝ architekt,
spisovatel, herec a p¯Ìleûitostn˝ b·snÌk, David
V·vra.

Otev¯eno: ⁄tñP·, Ne (1◊ za mÏsÌc) 15.00ñ18.00
(6ñ14 let), volnoËasov˝ program s moûnostÌ
vyuûitÌ tÏlocviËny a herny.
Ne 6. 6., 15.00ñ18.00 nedÏlnÌ orato¯ ñ
otev¯eno i pro rodiËe.
Ne 25. 6. ñ PoslednÌ zvonÏnÌ

VeSPOD
14ñ26 let, Po, St, »t 17.00ñ20.00,
P· 17.00ñ21.00

SALÕ»EK ñ KLUB RODI»Ÿ

SpÌöe by se ovöem sluöelo ¯Ìci p¯Ìleûitostn˝
Ñneb·snÌkì. David totiû po cel˝ veËer sröel poetismy a melodick˝mi veröi s razancÌ zdopovanÈho rappera a jeho energick· vitalita okamûitÏ nakazila obecenstvo chronick˝ smÌchem. Jiû samotnÈ zapoËetÌ p¯edn·öky se neslo ve zcela
odliönÈm duchu, neû je obvyklÈ. David V·vra
odmÌtl mikrofon a snad jako jedin˝ host historie
programu SaVIO dok·zal rozezvuËet zcela zaplnÏn˝ prostor klubu Vespod. Hned zpoË·tku
na obecenstvo vyt·hl svÈ unik·tnÌ b·snickÈ st¯evo a pustil se s jeho pomocÌ do recitace tematickÈ b·snÏ, kter· velice origin·lnÏ uvedla tÈma duchovnÌch staveb. I samotnÈ povÌd·nÌ, kterÈ mÏl
pan architekt proloûenÈ fotografiemi, se neslo
v duchu intenzivnÌ spolupr·ce s publikem. David neust·le Ñ˙toËilì na architektonickÈ znalosti
p¯Ìtomn˝ch, pobÌhal ve svÈm vymezenÈm prostoru (nÏkdy i mimo nÏj), spr·vnÈ odpovÏdi
na ot·zky odmÏÚoval Ëokol·dou, kterou s basketbalovou jistotou nahazoval do publika. Jako
ölehaËku s t¯eöniËkou na dortu pak na z·vÏr nabÌdl projekci epizody architektonickÈho seri·lu
äumn· mÏsta, jichû je takÈ spoluautor a charismatick˝ pr˘vodce. éivÈ gestikulace s mimikou
trÈnovanÈho herce, b·snick· ryzost, vtip, bezprost¯ednost a v¯elost, jistÏ zanechaly hlubok˝
dojem a duöevnÌ radost u vöech p¯Ìtomn˝ch
a celkovÏ je jistÏ moûnÈ ¯Ìci, ûe se jednalo o jeden z nejlepöÌch (ne-li v˘bec nejlepöÌ) veËer˘
programu SaVIO.
Petr MaliÚ·k

Po 10.00ñ11.00
KondiËnÌ cviËenÌ pro maminky s hlÌd·nÌm dÏtÌ
⁄t 9.00ñ11.00
CviËenÌ s dÏtmi, p¯ev·ûnÏ od 2,5 roku
St 9.00ñ11.00
CviËenÌ s dÏtmi, p¯ev·ûnÏ od 1,5 roku
28. 6.ñ2. 7.
Za zvÌ¯·tky do Saleska ñ p¯ÌmÏstsk˝ t·bor
pro maminky s dÏtmi

PÿEDäKOL¡»EK
PondÏlÌ: 16.00ñ17.30 hodin pohybovÈ hry a tvo¯enÌ pro dÏti 4ñ7 let bez ˙Ëasti rodiË˘.

HOROSTÃNA
⁄t, st, Ët 18.00ñ21.00

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy

Jarní a letní slavnosti
v mateřské škole Neklež
Jaro, lÈto, podzim, zima, v kaûdÈ dobÏ je
n·m prÌma..., ale p¯ece jen, jaro je tÌm roËnÌm
obdobÌm, kdy se slavÌ nejkr·snÏjöÌ sv·tky v roce. Mezi nÏ pat¯Ì i Den maminek, na kter˝ jsme
se s dÏtmi pilnÏ p¯ipravovali. P¯·nÌ nepat¯ilo
jen jim, ale vöem, kdo umÌ rozd·vat l·sku a porozumÏnÌ. Kaûd· t¯Ìda vÏnovala mamink·m
kytiËku b·sniËek, pÌsniËek, taneËk˘ a dramatizaci poh·dky, p¯ipravila malÈ pohoötÏnÌ,
na kterÈm se dÏti takÈ podÌlely.
äkolkou vonÏlo peËenÌ pernÌËk˘, medovnÌku a lineck˝ch koöÌËk˘. Na stolech nechybÏlo
ani slanÈ p¯ekvapenÌ, mini chlebÌËky, slanÌ öneci
a jednohubky. Vûdy nejvÌce chutn·, kdyû obËerstvenÌ p¯ipravÌ nÏkdo blÌzk˝ vlastnÌma rukama.
Vöe podtrhly d·reËky a r˘ûe mamince podan·
s p¯·nÌm, ÑMaminko, m·m tÏ r·d(a)ì.
Pozv·nÌ na jedno ze t¯Ì takov˝ch odpolednÌ
p¯ijal i pan mÌstostarosta KoöuliË z M» BrnoLÌöeÚ. Bylo n·m ctÌ.
Neû ukonËÌme dalöÌ ökolnÌ rok, tak n·s i dÏti
s rodiËi, Ëek· jeötÏ spousta akcÌ a z·bavy.
äkola v p¯ÌrodÏ v LuhaËovicÌch, v˝let vlakem, Den dÏtÌ se sk·kacÌm hradem, Indi·nskÈ
odpoledne, p¯edstavenÌ v divadle Radost a pasov·nÌ dÏtÌ p¯edökolnÌho vÏku na ökol·ky ñ rozlouËenÌ. Douf·me, ûe se n·m poda¯Ì vöechny pobavit a hlavnÏ v nich zanechat pÏknÈ vzpomÌnky
a z·ûitky.

ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost
P¯edporozumÏnÌ aneb Jak ËlovÏk obvykle vidÌ
jen to, Ëemu rozumÌ nebo to, co si vidÏt p¯eje
ThMgr. Milan Klapetek ñ ProË si nerozumÌme?
P·t· p¯edn·öka bude o tom, jak kaûd˝ z n·s vidÌ
svÏt jakoby klÌËovou dÌrkou sv˝ch p¯edstav, vÏdomostÌ, p¯·nÌ a zkuöenostÌ. Kaûd˝ z n·s z toho
svÏta vidÌ to, co s jeho n·zory Ëi vÏdomostmi
ladÌ a co je tedy schopen pochopit a pr·vÏ z toho
povst·v· mnoho z·drhel˘, nedorozumÏnÌ a konflikt˘. PodÌv·me se i na to, co se s tÌm d· dÏlat.
Bude tÈû moûnost koupit si knihu ÑKomunikace,
argumentace, rÈtorikaì.
Kdy: ˙ter˝ 8. 6. v 19.00, Kde: klub VeSPOD

Venezuela ñ cestopis
Expedice za stolov˝mi horami ñ dalöÌ pokraËov·nÌ, Richard Bouda
Kdy: ˙ter˝ 22.6. v 19.00, Kde: klub VeSPOD

Touto cestou chceme podÏkovat deseti rodiË˘m p¯edökolnÌch dÏtÌ z celkov˝ch Ëty¯iaËty¯iceti, ûe jim nebyl lhostejn˝ finanËnÌ schodek
220 000 KË za letoönÌ rok na ökolnÈm, kter˝ majÌ
ze z·kona odpuötÏn. P¯ispÏli podle sv˝ch moûnostÌ od 500 KË do 15 000 KË. DÏkujeme za dÏti.
Vöem p¯ejeme kr·snÈ letnÌ pr·zdniny, plnÈ
slunÌËka, odpoËinku a ˙smÏv˘.
Za kolektiv mate¯skÈ ökoly Nekleû 1a
Jitka Kubecov·

VÍTÁMVÁS CUP na ZŠ Novolíšeňská
SblÌûit zdravÈ a hendikepovanÈ mladÈ lidi
pomocÌ oblÌbenÈ stolnÌ hry STIGA hokej, s tÌmto posl·nÌm putuje po brnÏnsk˝ch ökol·ch turnaj ÑVÕT¡MV¡S CUP na cest·chì. Jeho po¯adateli jsou studenti St¯ednÌ ökoly F. D. Roosevelta pro tÏlesnÏ postiûenÈ (ve spolupr·ci s VUT
Brno) a sv˘j projekt nazvali na poËest spoluû·ka a kamar·da Luk·öe VÌt·mv·se, kter˝ v roce 2005 podlehl svÈmu zdravotnÌmu stavu.
T¯etÌ zast·vkou putovnÌho turnaje se stala
tÏlocviËna Zä NovolÌöeÚsk·. Ve st¯edu 21. dubna
se za hr·Ësk˝mi stoly potkali z·stupci naöich û·k˘ v Ëele s panem ¯editelem Josefem Nov·kem,
reprezentanti po¯·dajÌcÌ st¯ednÌ ökoly a z·stupci

8

ligovÈho klubu Basketball Brno Ji¯Ì »ernoöek,
ätÏp·n Vrubl a Josef JelÌnek. Ke skvÏlÈ sportov-

nÌ atmosfÈ¯e p¯ispÏli i spont·nnÌ fanouöci, kter˝mi byli p¯edevöÌm û·ci Zä NovolÌöeÚsk· se sv˝mi uËiteli.
VÌtÏzem turnaje se stal Ji¯Ì Junek ze Sä
F. D. Roosevelta. AbsolutnÌ vÌtÏzstvÌ vöak n·leûÌ
pozoruhodnÈ myölence, obÏtavosti student˘
St¯ednÌ ökoly F. D. Roosevelta p¯i jejÌ realizaci
a vynikajÌcÌmu z·zemÌ, kterÈ turnaji poskytla Zä
NovolÌöeÚsk·.
CelÈmu projektu p¯ejeme ˙spÏönou cestu
v podobÏ dalöÌch turnaj˘.
é·ci a uËitelÈ
Zä NovolÌöeÚsk·

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Muzikál zpěváčků
ze ZŠ Holzova
se představil veřejnosti
To, ûe na Zä Holzova funguje pod vedenÌm
panÌ uËitelky Kl·ry MaröÌkovÈ dÏtsk˝ pÏveck˝
soubor Holzov·Ëek, je jiû vÏc obecnÏ zn·m·.
TÈ se poda¯ilo zÌskat a nadchnout malÈ i staröÌ
zpÏv·ky, kte¯Ì spoleËnÏ secviËujÌ nejen vystoupenÌ sboru pro r˘znÈ slavnostnÌ p¯Ìleûitosti, ale
i vlastnÌ autorsk˝ muzik·l L·ska za nevÏru.
Jak jsme v·s jiû d¯Ìve informovali, jeho
autorkami jsou û·kynÏ B·ra äubrtov· (9. A), Iveta BÏlinov· (9. A) a Veronika äubrtov· (6. A),
kterÈ nejenûe vymyslely jeho zajÌmav˝ n·mÏt
(netypick˝ p¯ÌbÏh chudÈ dÌvky a mladÈho prince), ale vytvo¯ily i scÈn·¯, texty pÌsnÌ, spolu s panÌ uËitelkou MaröÌkovou sloûily origin·lnÌ hudbu. V muzik·lu pak nevystupujÌ pouze sborovÌ
zpÏv·Ëci, ale zahr·la si v nÏm i ¯ada û·Ëk˘ ze 4.
aû 9. t¯Ìd, kte¯Ì sice nezpÌvajÌ, ale sv˝mi hereck˝mi a taneËnÌmi v˝kony dotv·¯ejÌ jeho jedineËnou atmosfÈru.
SecviËit a p¯ipravit muzik·lovÈ p¯edstavenÌ je z·leûitostÌ velice n·roËnou. PanÌ uËitelka
a ˙ËinkujÌcÌ tak ¯adu r·n a odpolednÌ str·vili jeho
nacviËov·nÌm, nahr·v·nÌm ˙st¯ednÌch i doprovodn˝ch melodiÌ. Na p¯ÌpravÏ muzik·lu se podÌleli ale i ostatnÌ û·ci ökoly, kte¯Ì nap¯Ìklad malovali v hodin·ch v˝tvarnÈ v˝chovy kulisy,
vytv·¯eli dekorace atd. A v neposlednÌ ¯adÏ byli
do jeho p¯Ìprav zapojeni i rodinnÌ p¯ÌsluönÌci ñ
rodiËe pom·hali s p¯Ìpravou kost˝m˘, panÌ Prokeöov· vytvo¯ila kr·snou oponu, manûel panÌ
uËitelky ñ Robert MaröÌk ñ zaötÌtil celou akci coby profesion·lnÌ zvuka¯.
Velk· premiÈra muzik·lu pro lÌöeÚskou ve¯ejnost se uskuteËnila v ˙ter˝ 11. kvÏtna 2010
v malÈ tÏlocviËnÏ Zä Holzova. Div·k˘ se dostavil velk˝ poËet, nechybÏlo mezi nimi vedenÌ ökoly reprezentovanÈ panem ¯editelem
Mgr. Stanislavem Holub·¯em a jeho z·stupkynÌ
Mgr. ZdeÚkou Tesa¯ovou, znaËnou Ë·st publika
tvo¯ili rodinnÌ p¯ÌsluönÌci vystupujÌcÌch, ale zvÏdava na muzik·l byla i lÌöeÚsk· internetov· televize www.vlisni.cz, kter· s mal˝mi herci vedla
nejen rozhovory, ale z·roveÚ i p¯edstavenÌ nat·Ëela, aby je potÈ mohla na sv˝ch str·nk·ch prezentovat.
P¯i vystoupenÌ se bavili nejen div·ci, ale
i samotnÌ ˙ËinkujÌcÌ, kte¯Ì odvedli opravdu vynikajÌcÌ v˝kony: zasmuöil˝ princ p˘sobil opravdu
smutnÏ, zl· knÏûna KrutovÈra sv˝m temperamentem zÌsk·vala sympatie i antipatie p¯ihlÌûejÌcÌch, vöichni drûeli pÏsti Barunce, aby svÈho
prince zÌskala a nez˘stala ve sp·rech PropastnÌho kr·le. K tomu vöemu tanËily vÌly, do p·tranÌ
po ztracen˝ch milencÌch se vloûil i Sherlock
Holmes, hlavnÌ protagonistÈ museli dokonce
vzdorovat i drsnÈmu teroristovi. A jak to v poh·dk·ch b˝v·, nakonec zvÌtÏzilo dobro a l·ska.
Muzik·l se opravdu poda¯il, a proto chtÏjÌ
zpÏv·Ëci Zä Holzova secviËit muzik·l nov˝.
Uû teÔ pracujÌ na jeho n·mÏtu, poËÌnajÌ p¯ipravovat novÈ pÌsnÏ, takûe se p¯ÌötÌ rok na ja¯e opÏt
m˘ûeme tÏöit, ûe n·s pobavÌ a potÏöÌ nov˝m
p¯edstavenÌm. NesmÌme ale zapomenout, ûe
za ˙spÏchem muzik·lu stojÌ nadöenÌ a el·n panÌ
uËitelky MaröÌkovÈ, proto jÌ moc dÏkujeme
a p¯ejeme ˙spÏch i v novÈm p¯edstavenÌ!
Mgr. Martina TrËkov·

LÍEÒSKÉ NOVINY

Každý začátek je těžký...
P¯Ìprava na 1. t¯Ìdu
PrvnÌ t¯Ìda je pro ökol·ka velmi d˘leûit·.
NauËÌ se nejen ËÌst, ps·t a poËÌtat, ale vytv·¯Ì se
tu vztah ke ökole a postoj ke vzdÏl·nÌ. Aby mal˝
ökol·k nezaûil hned v prvnÌch dnech ökolnÌ doch·zky ne˙spÏch, mÏl by ve sv˝ch öesti letech
dos·hnout dobrÈ ˙rovnÏ v nÏkolika oblastech:

potom si ho nechat od dÌtÏte vypr·vÏt. P¯edökol·k je takÈ dobr˝m posluchaËem. R·d poslouch·
ËtenÌ poh·dky od maminky. M˘ûe se kdykoliv
zastavit, vypr·vÏt znovu dÏj, zeptat se, Ëemu nerozumÌ. Poslech poh·dky je vûdy p¯Ìjemn˝m
okamûikem, na kter˝ se dÌtÏ tÏöÌ. TÌm se dÏti uËÌ
naslouchat jeden druhÈmu.

1. MyölenÌ a rozumov˝ v˝voj
DÌtÏ p¯edökolnÌho vÏku by mÏlo logicky
sdÏlovat, co si myslÌ (proË ryba nepot¯ebuje nohy, co vöechno roste na stromÏ, co m˘ûe b˝t zelenÈ...).
UmÌ se prezentovat (vÌ, kde bydlÌ, kolik m·
sourozenc˘, jmÈno maminky...).
NedÏl· mu potÌûe pojmenovat roËnÌ obdobÌ,
Ë·sti dne, poskl·d· dÏj podle ËasovÈ posloupnosti.
Orientuje se ve svÏtÏ zn·m˝ch zvÌ¯at, rostlin, povol·nÌ a vÏcÌ dennÌ pot¯eby.
PouûÌv· z·kladnÌ barvy, rozumÌ protiklad˘m (naho¯e ñ dole, vpravo ñ vlevo, lehËÌ ñ
tÏûöÌ...).
UmÌ porovn·vat mnoûstvÌ vÏcÌ (kde je vÌce
a mÈnÏ), vyjmenuje ËÌselnou ¯adu alespoÚ do
pÏti.
GeometrickÈ tvary (nejde o to, aby dÏti
umÏly tvary pojmenovat, ale aby dok·zaly vybrat spr·vn˝ tvar nap¯. velk˝ Ëerven˝ kruh).
MyölenÌ a rozumov˝ v˝voj je ovlivnÏn ¯eËÌ.

2. Jazykov˝ v˝voj, ¯eË
ObecnÏ dÏti v p¯edökolnÌm obdobÌ hodnÏ
r·dy povÌdajÌ ñ samy se sebou, s dospÏl˝mi. Nejedn· se o dÏtskou zvÏdavost, ale je to forma zÌsk·nÌ pozornosti a udrûenÌ kontaktu s dospÏl˝mi.
Je d˘leûitÈ tento z·jem dÏtÌ zavËas vyuûÌt.
DÏti, kterÈ zahajujÌ ökolnÌ doch·zku, by mÏly ¯eËi dob¯e rozumÏt, jejich slovnÌ z·soba by
mÏla b˝t dostateËnÏ bohat·.
P¯edökol·k by mÏl jiû vyslovovat spr·vnÏ.
Pokud nÏjakou hl·sku vyslovuje öpatnÏ, hrozÌ
nebezpeËÌ, ûe ji takÈ bude öpatnÏ ps·t a chybu
s·m nedok·ûe odhalit. Pokud tomu tak nenÌ, je
nejvyööÌ Ëas navötÌvit logopeda.
P¯edökol·k by mÏl trÈnovat komunikaci
na r˘zn· tÈmata (co jsi dÏlal vËera, co dÏl· tv·
maminka, tatÌnek, kde bydlÌö, vypr·vÏnÌ poh·dky, dÏje...). DÌtÏ m˘ûe takÈ rozst¯Ìhat obr·zky
poh·dky Ëi nÏjakÈho dÏje, potom obr·zky poskl·dat a vypr·vÏt. NemÏlo by se b·t nahlas vyjad¯ovat ve vÏt·ch.
DÌtÏ v tomto vÏku r·do vysvÏtluje, ukazuje
a vypr·vÌ, Ëasto p¯eh·nÌ. Miluje vtipy a h·danky.
R·do posÌl· vzkazy. Maminky mohou t¯eba na
st˘l ke snÌdani namalovat obr·zek jako vzkaz,

3. Zrakov˝ a sluchov˝ v˝voj
Dobr˝ v˝voj zrakovÈho vnÌm·nÌ je v˝bornou p¯Ìpravou na ËtenÌ. DÌtÏ je schopno zrakovÏ
vnÌmat nejd¯Ìve vÏtöÌ celek (cel˝ obr·zek), postupnÏ p¯ech·zÌ na menöÌ detaily (zelen˝ list
kvÏtiny na danÈm obr·zku). P¯edökol·k najde
a pojmenuje odstÌny barev. UmÌ je aplikovat
do reality ñ co je vûdy jenom ûlutÈ, co m˘ûe b˝t
zelenÈ... VnÌm· shody a rozdÌly na zd·nlivÏ stejn˝ch obr·zcÌch. To, co dÌtÏ vidÏlo, umÌ si i zapamatovat. Na trÈnov·nÌ zraku je vhodnÈ nap¯.
skl·d·nÌ rozst¯ÌhanÈho obr·zku. RodiËe si urËitÏ
r·di s dÌtÏtem zahrajÌ oblÌbenÈ pexeso. Mohou
takÈ uk·zat jednoduch˝ obr·zek, potom ho
schovat a nechat dÌtÏ malovat to, co vidÏlo.
PrvÚ·Ëek, kter˝ nem· dostateËnÏ vyvinut˝
zrak, se h˘¯e orientuje v textu, zamÏÚuje pÌsmena m-n, b-d, e-a atd...
DobrÈ psanÌ a ËtenÌ je ovlivnÏno takÈ tÌm,
na jakÈ ˙rovni je sluchovÈ vnÌm·nÌ. P¯edökol·k
r·d poslouch· ËtenÈ poh·dky, hraje slovnÌ kopanou, dok·ûe vyhledat obr·zky p¯edmÏt˘ zaËÌnajÌcÌ stejnou hl·skou, zpÌv· a h·d· melodie dÏtsk˝ch pÌsniËek, rozliöÌ zvuky ñ maËk·nÌ papÌru,
tlesknutÌ, dup·nÌ... Miluje hru Na pravdu a leû:
RodiË mluvÌ ve vÏt·ch. Pokud ¯ekne pravdu, dÌtÏ
mlËÌ, pokud povÌ leû, dÌtÏ nap¯. tleskne (Ryba
plave. X Ryba lÈt·.).
P¯i n·stupu do 1. t¯Ìdy dÌtÏ mnohem vÌce
pot¯ebuje pevnou p˘du pod nohama, pocit jistoty, ûe ho m·me r·di, a ûe mu pom˘ûeme, kdyû
bude t¯eba. Bere od rodiË˘ jako samoz¯ejmost
jejich obÏtavost, trpÏlivost a smysl pro hru. Tak
jim to dop¯ejme!!!
Mgr. Iveta Dykov·,
Zä NovolÌöeÚsk·
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Školství
Vyhlášení výsledků literární a fotografické soutěže
Jaro v Brně
LetoönÌ, jiû v po¯adÌ t¯etÌ roËnÌk Jara
v BrnÏ, tedy liter·rnÌ a fotografickÈ soutÏûe
pro brnÏnskÈ z·kladnÌ ökoly, kterÈ byly spojeny se z·bavn˝m sportovnÏ-kulturnÌm programem, probÏhl 12. 5. 2010 na Gymn·ziu
INTEGRA BRNO s. r. o. Tentokr·t bylo tÈmatem fotografickÈ soutÏûe ÑJaro ve mÏstÏì
a tÈmatem liter·rnÌ soutÏûe Ñäkola v p¯ÌrodÏì. CÌlem obou soutÏûÌ bylo p¯ispÏt k formov·nÌ kompetencÌ û·k˘ v oblasti medi·lnÌ
a environment·lnÌ v˝chovy, protoûe na ökole
je realizov·n projekt v r·mci OperaËnÌho
programu vzdÏl·v·nÌ pro konkurenceschopnost nazvan˝ ÑP¯Ìroda v obrazechì zamÏ¯en˝ na tyto dvÏ oblasti. Z·ötitu nad akcÌ i tentokr·t p¯evzali hejtman JihomoravskÈho
kraje a prim·tor statut·rnÌho mÏsta Brna.

2. mÌsto za fotografii ÑBotanick·ì Barbora
HoliËov· ze stejnÈho gymn·zia a 3. mÌsto za
ÑStrom z pohledu lezoucÌ veverkyì Dominik
Rada z fotokrouûku SaSM Foersterova. V kategorii mladöÌch û·k˘ (do 11 let vËetnÏ) byli
nejlepöÌ David Jaöek z fotokrouûku SaSM
Foersterova na 1. mÌstÏ a Kate¯ina Souralov·
ze SoukromÈ ZUä Mgr. Radmily ChmelovÈ,
kter· obsadila 2. i 3. mÌsto.
V liter·rnÌ soutÏûi zÌskali mimo¯·dnÈ ceny poroty Anna OtËen·ökov· ze Zä Rozmar˝nov· za originalitu a Tobi·ö ätÏp·nek z Gymn·zia INTEGRA.
Akce byla p¯ipravena a realizov·na s velk˝m nasazenÌm a v podstatÏ bezchybnÏ, Ëehoû dokladem jistÏ bylo jistÏ i to, ûe se jÌ
z˙Ëastnili i studenti z nÏkolika brnÏnsk˝ch
ökol. P¯Ìnosem akce pak bylo, ûe na INTEGÿE probÏhl p¯Ìjemn˝ blok aktivit, ve kter˝ch
se rozvÌjely zejmÈna kompetence komunikativnÌ, kompetence k ¯eöenÌ problÈm˘, kompetence soci·lnÌ a person·lnÌ. Proto bych chtÏl
vöem organiz·tor˘m i ˙ËastnÌk˘m podÏkovat
a pozvat v·s vöechny na p¯ÌötÌ roËnÌk fotografickÈ a liter·rnÌ soutÏûe.
Za t˝m organiz·tor˘ Mgr. Petr H¯ebaËka,
vedoucÌ t˝mu OPVK P¯Ìroda v Obrazech

FotografickÈ soutÏûe se z˙Ëastnili û·ci
Gymn·zia INTEGRA, frekventanti krouûku
digit·lnÌ fotografie SaSM Foersterova, û·ci
Zä a Mä Rozmar˝nov· a û·ci soukromÈ ZUä
Mgr. Radmily ChmelovÈ. Do soutÏûe bylo
p¯ihl·öeno p¯es pades·t Ëasto velmi poveden˝ch fotografiÌ. Happeningu s vyhl·öenÌm
soutÏûÌ se ˙Ëastnili û·ci gymn·zia Integra
i studenti ze zmÌnÏn˝ch institucÌ.
FotosoutÏû byla rozdÏlena do dvou kategoriÌ. V kategorii staröÌch û·k˘ (nad 12 let)
obsadil 1. mÌsto za fotografii ÑSvratkaì
Sebastian Neöpor z Gymn·zia INTEGRA,

(Tento projekt je spolufinancov·n Evropsk˝m
soci·lnÌm fondem a st·tnÌm rozpoËtem »eskÈ
republiky.)
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VidÏli jste uû nÏkdy, jak vypad· takov·
ËarodÏjnice a co je jejÌ pracovnÌ n·plnÌ? ée
ne? Tak to jste se mÏli p¯ijÌt podÌvat na Zä NovolÌöenskou do t¯Ìdy 4. A. Tam se v p·tek,
30. dubna, uû brzy r·no, zaËali slÈtat ËarodÏjovÈ a ËarodÏjnice na tradiËnÌch ËarodÏjnick˝ch dopravnÌch prost¯edcÌch ñ koöùatech.
MÏli na sobÏ starÈ ponurÈ obleËenÌ s velk˝m
mnoûstvÌm z·plat. Hlavy jim zdobili r˘znÈ
˙Ëesy, ö·tek nebo öpiËat˝ Ëern˝ klobouk. NezapomnÏli si s sebou p¯ivÈst ani svÈ mazlÌËky:
pavouky, koËky, myöi Ëi hady.

Na ˙vod se vöichni p¯edstavili a pak uû
n·sledovaly hodiny poctivÈ pr·ce: v˝uka zaklÌnadel a za¯Ìkadel, Ëarov·nÌ, p¯Ìprava lektvar˘. Vöechno bylo poctivÏ zaps·no do ËarodÏjnick˝ch knÌûek. Na ökolnÌ zahradÏ si ËarodÏjnice p¯edvedly spr·vnou techniku lÈt·nÌ
na koötÏti.
V z·vÏru sletu byla vyhl·öen· nejhezËÌ
ËarodÏjnice a mohla zaËÌt z·bava. Vöichni si
po¯·dnÏ uûili p¯i tanËenÌ ËarodÏjnickÈho
tance.
Za svoji pilnost byli odmÏnÏni ËarodÏjnick˝m talismanem a bonbony ze ÑöumivÈ
pÏnyì.
P¯ÌjemnÏ pobavenÌ a unavenÌ nasedli na
koöùata a odletÏli s p¯·nÌm, ûe se p¯ÌötÌ rok
urËitÏ znovu slÈtnou.
»arodÏjnice Elza (Mgr.ValÈria éiû·kov·),
Zä NovolÌöeÚsk·

Skupinový den „Zeměhrátky“
na ZŠ Novolíšeňská
Den se n·m velice vyda¯il. DÏti byly rozdÏleny do pracovnÌch skupin. V kaûdÈ skupinÏ
pracovalo asi 16 û·k˘ r˘znÈho vÏku (1.ñ5. t¯Ìda). PanÌ uËitelky a vychovatelky si na sv˝ch
pracovnÌch mÌstech p¯ipravily Ëinnosti vzdÏl·vacÌ a rukodÏlnÈ. DÏti se uËily domlouvat ve
skupinÏ, spolupracovat s ostatnÌmi, ustoupit
ze svÈho n·zoru, uvÏdomit si svoji ˙spÏönost
a umÏt ji Ñprodatì. PracovnÌ mÌsta byla zamÏ¯en· na jarnÌ ûivot zvÌ¯at a rostlin.
MÏly jsme obavy, jak dÏti zvl·dnou p¯esun
z jednoho pracovnÌho mÌsta na druhÈ. Strach byl
naprosto zbyteËn˝. Bylo milÈ pozorovat, jak
rychlejöÌ ËekajÌ na pomalÈ, staröÌ se chovajÌ zodpovÏdnÏ k mladöÌm nebo jak cel· skupina dÏtÌ
v klidu p¯ich·zÌ ke svÈmu dalöÌmu pracovnÌmu
mÌstu.
Skupinov˝ den se lÌbil se jak dÏtem, tak i panÌ uËitelk·m a vychovatelk·m. DÏti si z celÈho

Slet čarodějnic
na ZŠ Novolíšeňská

dne odnesly radost z vykonanÈ pr·ce, dobr˝ pocit z novÏ vytvo¯enÈho p¯·telstvÌ se û·ky jin˝ch
t¯Ìd a takÈ zaslouûenou sladkou odmÏnu. Odch·zely spokojenÈ a veselÈ.
(Foto z tohoto dne najdete na naöich internetov˝ch st·nk·ch.)
Mgr. Iveta Dykov·, Zä NovolÌöeÚsk·

Z kultury

Závěrečný koncert
na Kotlance
SrdeËnÏ V·m zveme na z·vÏreËn˝
koncert hudebnÌch kurz˘ KCL
Kotlanka, kter˝ se uskuteËnÌ

v ˙ter˝ 15. 6. 2010 v 18.30 hod.
na Kotlance.
VystoupÌ zde û·ci kytarovÈho kurzu
Mgr. Silvie PospÌöilovÈ, pana uËitele
Bohumila KutnohorskÈho, kter˝ vyuËuje klasickou hru na kytaru a hru na
flÈtnu. D·le se p¯edstavÌ i û·ci panÌ
uËitelky Sylvie HybrantovÈ, kte¯Ì zahrajÌ nÏkolik skladeb na keyboard.
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Revoluce v automobilovém lakýrnictví
v Brně na Vinohradech
Dne 3.května 2010 uvedla ﬁrma Autocentrum K.E.I. v Brně na Vinohradech, jež je autorizovaným dealerem pro značky Škoda, Volkswagen
a Seat, jako první v Brně do provozu revoluční lakýrnické zařízení Symach
RoboDry 2K9 a FlyDry 2K6. Tyto unikátní systémy dokážou velmi rychle
vysušit nanášené materiály jak podkladové, tak lakovací. V praxi to
znamená, že jakýkoliv typ nanášeného materiálu může být kompletně
vysušený nikoliv v řádu desítek minut, ale už za několik minut či vteřin,
což představuje až 70% úsporu času potřebného pro sušení.
Například celý předek vozidla, tzn. kapotu, dva blatníky a nárazník lze
nalakovat a vysušit za 30 – 40 minut. Lakýrník tak může dokončit deset
až dvanáct „zakázek“ za směnu a to i s významnou úsporou ve spotřebě
energií.

Unikátní technologie RoboDry a FlyDry
Společnost Symach, zastupovaná v ČR importérskou ﬁrmou Servind,
je celosvětově uznávanou špičkou v oboru vývoje a výroby systémů
na sušení a vypalování laků při opravách automobilových karoserií.
Její zařízení RoboDry a FlyDry pracují na principu patentovaného spektra
různých vlnových délek (technologie DryTronic), čímž dochází k vazbení
molekul a zesíťování struktury laku najednou v celé hmotě nalakovaného
povrchu. To umožňuje výrazné zrychlení všech fází lakýrnických oprav,

při níž je potřeba nanesený materiál sušit nebo vypalovat – tedy
od prvního tmelení až k závěrečnému lakování opraveného dílu – a to
i u vodou ředitelných laků.
Plně automatizované zařízení Robodry 2K9 je navíc vybaveno laserovým
scannerem, který si přesně „přečte“ povrch opravované karoserie, takže
vlastní proces sušení či vypalování probíhá jen v místě, kde je to potřeba.

Autocentrum K.E.I. Brno - Vinohrady
– rychlé, šetrné a kvalitní lakování s doživotní zárukou
Autocentrum K.E.I. v Brně na Vinohradech je vůbec první ﬁrmou na jižní
Moravě, která se do této nové technologie rozhodla investovat a také
jedinou ﬁrmou, která je autorizována k poskytování doživotní záruky
na lak. „Naše autocentrum poskytuje služby motoristům již 14 let
a za takto dlouhou dobu již máme celou řadu zákazníků, kterých stále
přibývá“, říká ředitel Autocentra K.E.I. Pavel Obořil.
„Pokud bychom využívali jen dosud běžně používaných technologií,
čekací doba na opravu by již nemusela vyhovovat všem našim
zákazníkům, a to bychom neradi. S unikátní technologií RoboDry a FlyDry
budeme lakýrnické práce schopni odvádět mnohem rychleji a v ještě
větší kvalitě. U lakýrnických oprav, kde si oprava laku běžně vyžádá při
dodržení technologických postupů 3 – 4 dny, můžeme s novou
technologií objednávat systémem ráno předáte – odpoledne
převezmete, a jako dárek našim zákazníkům navíc s doživotní zárukou“.
dodává Pavel Obořil.

Žarošická 21, Vinohrady
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www.kei-autocentrum.cz
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Z kultury

Skupina historického šermu Buhurt
a frekventantky kursu břišních tanců
pod vedením lektorky Denisy Belcredi
srdečně zvou na:

II. ročník
DOUBLE VEČERU ŠERMU A TANCE
Tentokrát na programu:
CO NOVÉHO V HARÉMU
aneb Pro každého trošku
a
TŘI PRINCOVÉ V BEDNĚ
Rozverná šermířská pohádka
také pro děti
Dne 18. 6. 2010 v 18.00 hod.
v parku Líšeňského zámku.
Vstupné dobrovolné.
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Z kultury
Nedělní večer s Josefem Zímou

Cestou necestou se Zdeňkem Troškou

N·vötÏvnÌci kulturnÌho domu DÏlÚ·k mÏli moûnost str·vit
v nedÏli 9. kvÏtna p¯Ìjemn˝ veËer s naöÌ pÏveckou legendou a hercem Josefem ZÌmou, kter˝ v LÌöni vystoupil se sv˝m po¯adem ÑSejdeme se nejen na Vlachovce aneb Bez pÌsniËky se ûÌt ned·...ì.
Po¯ad byl sloûen˝ z velmi zajÌmavÈho vypr·vÏnÌ Josefa ZÌmy
o ûivotÏ herce a zpÏv·ka nebo o jeho spolupr·ci s hudebnÌmi skladateli jako nap¯Ìklad s Josefem Vejvodou, na kterÈ zavzpomÌnal i pÌsnÏmi. Div·ci v naöem klubovÈm po¯adu dostali prostor i ke sv˝m
dotaz˘m. DozvÏdÏli se nap¯Ìklad o tom, jak se nat·Ëela zn·m· Ëesk·
poh·dka ÑPrincezna se zlatou hvÏzdou na Ëeleì, ale
i o spolupr·ci pana
ZÌmy s Yvetou Simonovou a jin˝mi
zpÏv·ky. SpoleËnÏ
s Josefem ZÌmou si
Ñzanotovaliì zn·mÈ
pÌsnÏ jako Ten veËer m·jov˝, Na Vlachovce, ChtÏla bych
mÌt tvÈ foto apod. ZaznÏly zde takÈ pÌsnÏ jako Kristi·n nebo DÌvka
v modrÈm z film˘, kde byl hlavnÌm p¯edstavitelem zn·m˝ herec Old¯ich Nov˝. Div·k˘m se tento p¯Ìjemn˝ veËer s Josefem ZÌmou,
v˝znamnou osobnostÌ naöÌ hudebnÏ z·bavnÈ scÈny velmi lÌbil a nikdo urËitÏ nebyl zklam·n. Na po¯ad se k n·m p¯ijeli podÌvat i div·ci
z jin˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ.

Sv˝m osobit˝m a vtipn˝m humorem pobavil lÌöeÚskÈ publikum
zn·m˝ reûisÈr ZdenÏk Troöka. Vystoupil u n·s v kulturnÌm domÏ
DÏlÚ·k ve Ëtvrtek 22. dubna 2010 kam s nÌm vstoupilo i ono zvl·ötnÌ kouzlo i pozn·nÌ z n·m mÈnÏ zn·mÈho filmovÈho prost¯edÌ.
Jak jiû n·zev jeho po¯adu ÑCestou
necestou se ZdeÚkem Troökouì napovÌd·, podÏlil se
v nÏm s n·vötÏvnÌky
nezapomenuteln˝m
vypr·vÏnÌm o mnoho p¯Ìhod jak z filmovÈho nat·ËenÌ,
tak ze ûivota. Vypr·vÏl takÈ o svÈm poslednÌm snÌmku Doktor od jezera hroch˘, kter˝
mÏl premiÈru v ˙noru. Je autorem celÈ ¯ady komedi·lnÌch film˘,
ve kter˝ch se prolÌn· skryt· poezie s realitou ûivota kolem n·s. Barvitost vypr·vÏnÌ s jakou n·m ZdenÏk Troöka p¯edkl·d· p¯ÌbÏhy
sv˝ch filmov˝ch hrdin˘ a hrdinek jsou odrazem jeho citlivÈho vztahu a ˙cty k prostÈmu ËlovÏku. Svoji fantazii p¯en·öÌ i do nezapomenuteln˝ch a laskav˝ch poh·dek pro dÏti a dospÏlÈ. Jeho vystoupenÌ
na jeviöti DÏlÚ·ku bylo pro publikum z LÌönÏ i okolÌ jakousi sv·teËnÌ
ÑkomediÌ dell¥ arteì, kde se pan reûisÈr Troöka dost·val sv˝m vypr·vÏnÌm do roviny postav sv˝ch film˘. Zcela urËitÏ nikoho z dvou set
n·vötÏvnÌk˘ sv˝m mil˝m vypr·vÏnÌm nezklamal. Na z·vÏr uspo¯·dal takÈ autogrami·du a s mnoh˝mi n·vötÏvnÌky se i vyfotografoval.
Po¯ad moderoval a vtipnÏ glosoval jeho spolupracovnÌk, redaktor
Michal Herz·n.
TÏöÌ n·s, ûe kaûd˝ z tÏchto umÏlc˘, kte¯Ì navötÌvili kulturnÌ
d˘m DÏlÚ·k n·m ¯ÌkajÌ jak r·di se k n·m budou vracet, ale vöichni
se shodujÌ v jednom: v LÌöni je b·jeËnÈ publikum...

Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Proměny
KulturnÌ centrum LÌöeÚ ve spolupr·ci s KulturnÌ a ökolskou komisÌ Rady M» Brno-LÌöeÚ uspo¯·daly v sobotu 17. 4. 2010 v KCL Kotlanka ÑVÌkend pro ûeny ñ PromÏnyì.
éeny mÏly moûnost sezn·mit se s profesion·lnÌ viz·ûistkou panÌ
Kate¯inou Schlosserovou, kter· jim uk·zala nejen jak se spr·vnÏ lÌËit,
ale urËila jim i barevnou typologii a doporuËila barvy obleËenÌ. Poradila takÈ s ˙Ëesem a celkov˝m zlepöenÌm vzhledu. D·le mÏly k dispozici
poradenstvÌ zkuöenÈ kosmetiËky panÌ Ivony Tesa¯ovÈ, kter· individu·lnÏ ûen·m poradila jak majÌ peËovat o svoji pleù, jak si majÌ vybrat
spr·vnou kosmetiku nebo t¯eba vhodn˝ parfÈm. DozvÏdÏly se takÈ
o souËasn˝ch trendech v korektivnÌ dermatologii. Setk·nÌ bylo velmi
p¯ÌjemnÈ a ûeny odch·zely z Kotlanky odpoËatÈ a kr·snÏ nalÌËenÈ. NezapomnÏli jsme ani na ty, kterÈ mÏly chuù prot·hnout si tÏlo. TÏm jsme
nabÌdli vÌkendov˝ kurz ÑTanËÌme pro radost v latinskoamerick˝ch rytmechì a d·le ÑPower yoguì.
DÏkuji vöem lektork·m, kterÈ se podÌlely na tÈto pÏknÈ akci. Velk˝
dÌk pat¯Ì takÈ KulturnÌ a ökolskÈ komisi, p¯edevöÌm panÌ Ing. EvÏ SvobodovÈ, bez jejÌû pomoci by se akce nemohla uskuteËnit v takovÈm
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ
rozsahu.
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Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Z dopisů čtenářů
Poděkování
ChtÏla bych podÏkovat jmÈnem ûen, kterÈ se z˙Ëastnily vÌkendu
pro ûeny ÑPromÏnyì, KulturnÌmu centru LÌöeÚ za p¯Ìpravu a organizaci tÈto p¯ÌjemnÈ akce.
Po delöÌ dobÏ svÌtilo slunÌËko, ale asi 15 ûen se rozhodlo, ûe neobÏtujÌ sobotu ˙klidu, jak je bÏûnÈ, ale vÏnujÌ ji sobÏ a pokusÌ se
zlepöit sv˘j vzhled, jak bylo uvedeno v celÈm n·zvu akce.
S l·skou a pÈËÌ se n·m vÏnovala zn·m· viz·ûistka. Nejen, ûe
kaûdÈ z n·s urËila, jak˝ jsme barevn˝ typ, ale nauËila n·s z·klad˘m
barevnÈ typologie. A tak jsme si mohly samy volit barvy oblÈk·nÌ
a nestaËily jsme se divit, jak spr·vnÏ vybran· barva zmÏnÌ v˝raz
obliËeje i celou osobnost.
Zkuöen· panÌ kosmetiËka se n·m vÏnovala individu·lnÏ, poradila, dokonce kaûdÈ z n·s dala vzorky kosmetiky.
I organiz·torky kurzu se n·m vÏnovaly s maxim·lnÌm z·jmem
a tak bylo pro n·s p¯ipravenÈ obËerstvenÌ, abychom netrpÏly hladem a ûÌznÌ.
P¯estoûe byl pl·novan˝ konec na 15. hodin, nikdo nespÏchal dom˘, protoûe jsme se individu·lnÏ dozvÏdÏly i spr·vnou barvu vlas˘,
aby ladila s naöÌm barevn˝m typem. UrËitÏ mnohÈ z n·s budeme
s panÌ viz·ûistkou i kosmetiËkou nad·le spolupracovat.
Byla to spr·vn· d·msk· jÌzda, kter· vÏtöinu z n·s pohladila po
duöi, mnoh˝m alespoÚ troöku pomohla zv˝öit sebevÏdomÌ a dozvÏdÏly jsme se, jak b˝t jeötÏ kr·snÏjöÌ a p¯itaûlivÏjöÌ pro svÈ okolÌ i pro
Ing. Hana Novotn·
sebe.
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Sport
Tenisový klub Líeò
a Sportovní komise MÈ Brno-Líeò

I malí fotbalisté z Holzovky
slaví úspěchy...

poøádají

V letoönÌm ökolnÌm roce probÌh· uû 13. roËnÌk celost·tnÌho fotbalovÈho turnaje McDonaldú Cup. Z˙ËastÚujÌ se ho
ökolnÌ druûstva v kategoriÌch û·k˘ 1.ñ3. a 4.ñ5. roËnÌku. Hraje se podle pravidel fotbalovÈ p¯Ìpravky, tzn. 7 hr·Ë˘ v poli
a brank·¯. äkoly, kterÈ se turnaje z˙ËastnÌ mohou zorganizovat svoje ökolnÌ kolo, kterÈ m˘ûe slouûit k v˝bÏru nejlepöÌch
hr·Ë˘ a hr·Ëek, kte¯Ì potom reprezentujÌ svoji z·kladnÌ ökolu.
To, co v letech minul˝ch bylo samoz¯ejmostÌ, z mnoha öikovn˝ch fotbalist˘ vybrat ty nejlepöÌ, se v dneönÌ dobÏ v nÏkter˝ch
ökol·ch st·v· problÈmem. NajÌt deset dÏtÌ, pro kterÈ nenÌ fotbalov˝ mÌË cizÌm p¯edmÏtem, nenÌ tak jednoduch˝ ˙kol, jak
by se na prvnÌ pohled zd·lo.
Jsme moc r·di, ûe na naöÌ z·kladnÌ ökole Holzova, m·me
z·sobu mal˝ch öikovn˝ch fotbalist˘, pro kterÈ je radost svoji
ökolu reprezentovat. Ne kaûd˝ rok je v˝sledek takov˝, jak bychom si vöichni p¯·li, protoûe vybojovat postup do dalöÌch kol
neb˝v· jen ot·zka vlastnÌho v˝konu, ale i ötÏstÌ na losov·nÌ
okrskov˝ch skupin. My jsme letos v okrskovÈm kole vybojovali postup bez ztr·ty bodu s celkov˝m skÛre 21 : 1 ze Ëty¯ z·pas˘,
p¯itom nejd˘leûitÏjöÌ v˝sledek padl hned v zahajovacÌm kole,
kdy jsme porazili éä Labskou 1 : 0. A staËilo malÈ klop˝tnutÌ
a fin·le o postup do mÏstskÈho kola by bylo bez n·s. NaötÏstÌ
vöe dob¯e dopadlo a tak jsme mohli 5. kvÏtna znovu na h¯iöti Zä
Janouökova bojovat o co nejlepöÌ v˝sledek a nadÏji, ûe postoupÌme do krajskÈho kola, coû se n·m naposledy povedlo p¯ed
pÏti lety.
V cestÏ za postupem jsme porazili Zä Gajdoöova 4 : 2.
Zä HornÌkova 4 : 2, ale Zä HeyrovskÈho byla nad naöe sÌly
a z postupu se po v˝sledku 1 : 3 v n·ö neprospÏch radoval soupe¯. I tak n·s v˝sledek m˘ûe tÏöit, protoûe b˝t 2. v BrnÏ, kdyû
nepoËÌt·me fotbalovou Zä Janouökova, je moûnÈ povaûovat
za pÏkn˝ ˙spÏch a navÌc se m˘ûeme pasovat na neofici·lnÌho
ÑMISTRA LÕäNÃì v kategorii 4.ñ5. t¯Ìd.
Aù chlapc˘m a dÌvk·m, kte¯Ì se vÏnujÌ fotbalu, jejich nadöenÌ vydrûÌ a budeme se spoleËnÏ tÏöit na dalöÌ fotbalovÈ turnaje a dalöÌ mÏ¯enÌ sil mezi brnÏnsk˝mi ökolami.

Tenisový turnaj neregistrovaných
ve ètyøhøe
Datum:
Místo:

sobota 19. 6. 2010.
tenisové kurty u lesního lomu,
Støelnice 48, Líeò
Zahájení:
8.30 hod.
Kategorie:
úèastnit se mohou neregistrovaní hráèi
(mui, eny)
Systém:
vyøazovací  podle poètu pøihláených
Startovné:
200, Kè/1 pár
Ceny:
první tøi místa obdrí vìcné ceny
Obèerstvení: pro hráèe zajitìno
Pøihláky:
do støedy 16. 6. 20.00 hod.,
L. Breicetl, tel.: 774 742 947,
lbreicetl@nbox.cz
Partnerem akce je
Kulturní centrum Líeò.

SK PROVO Brno
S p¯Ìchodem jara se zaËala dÏvËata z naöeho oddÌlu modernÌ
gymnastiky SK PROVO Brno z˙ËastÚovat poh·rov˝ch z·vod˘ po celÈ republice. ée byla na sezonu v˝bornÏ p¯ipravena trenÈrkami
J. Prokeöovou, L. Svojanovskou a D. Strnadovou dokazujÌ ˙spÏchy,
kterÈ se jiû dostavily. NÏkolikr·t se jim poda¯ilo umÌstÏnÌ v prvnÌ
pÏtce z·vodnic, nejvÏtöÌ ˙spÏch vöak zaznamenala ä·rka Sedl·kov·,
kter· si z milevskÈho poh·ru dovezla bronzovou medaili. Moc gratuluji a vÏ¯Ìm, ûe na naöe dÌvky nÏjak· medaile jeötÏ Ëek·.
N·ö oddÌl rovnÏû trÈnuje maûoretky, jejichû vystoupenÌ se na r˘zn˝ch akcÌch setk·v· s velk˝m nadöenÌm. TaktÈû ony se pod vedenÌm
naöÌ novÈ trenÈrky mistrynÏ Evropy K. SurovÈ p¯ipravujÌ na ˙Ëast na
podzimnÌch z·vodech.

Mgr. Martin NeËas

TÌmto zvu vöechny dÌvky od 4 let, kterÈ by mÏly z·jem o modernÌ
gymnastiku nebo maûoretky, aù se p¯ijdou podÌvat na n·ö trÈnink do
tÏlocviËny na Zä Holzova. TrÈnujeme 3◊ t˝dnÏ v ˙ter˝, Ëtvrtek a p·tek od 14.00 do 17.00 hod.

RovnÏû bych vöechny r·da pozvala na naöi
letnÌ akademii oddÌlu, kter· se bude konat
17. 6. v 16.30 hod. v DÏlÚ·ku v LÌöni.
Zde se m˘ûete p¯esvÏdËit, co vöechno je moûnÈ se
u n·s nauËit. Jste srdeËnÏ zv·ni.
VÌce informacÌ o n·s www.skprovo.com.

HornÌ ¯ada zleva: doprovod Martin NeËas, Filip HledÌk, MarkÈta KlÌmov·, Petr TomeËek, Jan Kelbl, Jaroslav Sta¯Ìk, dole: Martin Star˝,
Ond¯ej äkorpÌk, Tom·ö äperka, Radek äirok˝, leûÌcÌ Ond¯ej Papeû.
Na fotografii chybÌ ZbynÏk äpiËka.

LÌöeÚskÈ noviny, vyd·v· Statut·rnÌ mÏsto Brno ñ MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ, 628 00 Brno, JÌrova 2, tel.: 544 424 811, http//www.brno-lisen.cz. P¯Ìjem p¯ÌspÏvk˘: Ing. Irena Sehnalov·, e-mail: org@lisen.brno.cz,
tel.: 544 424 814. OdpovÏdn˝ redaktor: Ji¯Ì ProdÏlal, e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 211 907, 603 588 971. P¯edseda redakËnÌ rady: Mgr. Ji¯Ì Janiötin. RedakËnÌ rada: V·clav KoöuliË, Ing. Irena Sehnalov·,
Ing Eva Svobodov·, doc. PhDr. Pavel Krafl, Dr.. Sazba a tisk: Tisk·rna Settronic, BubenÌËkova 30, 615 00 Brno. N·klad 11 000 ks. Uz·vÏrka ËervencovÈho a srpnovÈho dvojËÌsla je 15. 6. 2010. Registrov·no pod MK
»R 12216. Distribuci zajiöùuje »esk· poöta, s.p., Poötovsk· 3/5, Brno. Za obsah inzerce a jednotliv˝ch Ël·nk˘ odpovÌdajÌ auto¯i. Redakce si vyhrazuje pr·vo na jejich ˙pravu. Nevyû·danÈ p¯ÌspÏvky se nevracejÌ.

